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Arrendatorn, lantbrukaren Gustav Larsson 
med sin familj utanför byggnaden Lärjehed 
som låg på nuvarande lotterna 35 och 36. 
Kortet taget 1929. 
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70talet 

Familjen Carl Ström utanför sin 
byscha på tomt 117 med trädgårds
mästare Tuhnbergs gård och lands
vägsviadukten ~om går över järn
vägen i bakgrunden 



~ärje=He~-~~~=!_12_!E_ 

Ti ll Lärje-Heds 40år sfest hade undertecknad 
skrivit en resum~ över föreningens historia 
under 40 år. Den var ju mycket kortfattad. 
Men många medlemmar tyckte det var intressant 
och flera stycken frågade mej om jag inte 
kunde skriva lite mer ingående om Lärje. 
Jag frågade då styrelsen och dom var positiva 
till en mer omfattande historik över förenin€
ens verksamhet. Många ville veta hur vi kunde 
starta ett så stort projekt nä r andra välds
kriget pågick som hetast. 
Jag skall nu med hjälp av protokoll och ur 
minnet försöka återge hur föreningen har ut
vecklats från starten. 

Lampa på lott 30 utanför byschan 
och byschan med det stora föns t re t 
ä r lott 41 och den byschan som vi 
ser taket på är lott 40. 
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J ag Hiser i en bok om Angered. Kommunen fick 
s itt namn efter ~Jrkbyn s om kallades f ör Awn
ga.ryd 1415 och tillhörde \'tättle Härr1.d i Älvs
borgs L~n.Vad som ger en särprägel f ör bygden 
~Lr de rikt förekommande ravinerna som bildats 
av glaci al~ sm~ltvattenströmmar. många skred 
e l ler jordfall har inträffat, sf.irskil t utef
t er L~rjeån. Det mest omfattande som finns om
talat inträff~de den 16 sept.l730 . strax ös ter 
om Linnarhults villaområde. Det berättas att 
en stor ek fö r f lyttades i upur ä tt Vige 400 a l
nar. De t ta r ase t .':i,r den sanka slätt som då 
bildades och numera ä r bevuxet av en rik flo
r a av buskar och träd. 
Nar detta skrives har dter ett r as inträffa t 
Vid Lärjeåns södra sida i j an. 1983 nedanför 
vårt v1istra omr. men av mindre omfattning. 
Efter första världskriget dr abbades Angered 
av stor arbetsl.;.;shet och arbeten måste ti 11. 
1921 påbörj~des oml~ggningen av den s.k.Hä
radsvägen mel lan Agnesberg och Anger eds kyr
ka som nödhjälpsarbete. 
Redan 1925 börj ade Götebor gs s tad att kasta 
sina blickar mot Angered och begärde att få 
införliva Lärje- Heden, 3 läsebo, ~riksbo och 
delar av Rösered som tillsammans utgjorde en 
fjärdedel av Angereds befolkning. Angered må
ste ha varit en attraktiv kommun ty även de 
kommuner som gränsade runt Angered vi ll1'! va
r~ med och ha en bit. 
t~r 1929 avgjorde IC. Maje st . införli vningsan
språken från Göteborg. Resultatet blev ' att 
Li"i.rje-Hecl och den d.el av Lär·jehol.'ll son li g
er söder om Lärjeån i nförlivades med s t aden 
den l jan. 1930 . t<.::ndast 13 per sonE::l r bodde 
då inom de t ta område. IJ.ården Lärje- Hed arr
ender ades då av 1::~-ntbrukaren Gustav Larsson 
sor:l mt:.ste avtr:.l.d."t 1940. Som ersättning för 
hela de tta område fick An~ererls kommun 17000 
kr fr ån Gb~s s t :J.Cl . 
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1941 
Ing. Johan Fredrik 3tenberg vid Drätselk~
maren i Göteborg var den drivande kraften som 
tillsammans med huvuds~rrelsen f ör Gbs.Kolo
ni trädgårdar planl ~.de L.'i.rje-Heds kqloniområde. 
Som entreprenör f ör vägar, vatten och avlopp 
anlitades Johan johanssan (GårdaJohan) • 

. Två vattenbrunn~r borrades , en på norra och en 
på. södra omr. Den brunnen på norra hade dåligt 
vatten och kunde inte användas till dricks el
ler matlaening så vi fiQk hämta vatten från 
källan på nor1'a tills vi fick vatten från s ta
dens ledningar. 

1942 
Redan 1942 kunde dom f örsta medl. sä tta sin f ör
sta potatis.Inte ba r a det, dom kunde mitt i ~11 

sorts materialbris t bygga_4 st s tommen till stu
gor som dom sedan inredde efter hand. 4s t stu
gor kom upp,lott nr 10- 14 - . 35 på norra och 
154 på södra omr. -
~lär tomterna skulle arrenderas och vem som skul
le h a den eller den t omten skedde detta genom 
lottning. Detta sys tem hade s ina nackdelar på 
gr~~d av att medlemmarna spriddesöver hela om
r åde t och det blev ingen gruppering som kunde 
utvidgas efter hand som antalet medlemnar ökade. 
Men många lotter blev inte uthyrda dom f örsta 
åren s å att dom som inte var nö jda med s ina lot
e r kunde få byta med dom som var lediga. 
Dom s pekulanter som kom efter efter f örsta mö
t e t som var den 16 aug. blev hänvisade att vän
t a till 1943· :Många aY dessa som ville ha lott 
kom sedan inte igen. 
Det första protokollförda mötet avhölls den 
16/8 - 1942. Detta första mötes protokoll vmll 
j ag återge i sin helhet då det kanske är det 
mest intressanta. 
Mötet avhölls ute i det f ria då ingen lokal 
f~~s , på lotterna 30 och 31 på norra omr. 
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Protokoll fört vid Lärje-Hedens koloniföre
nings möte den 16 aug. 1942. 

§ l 
Mötet öppnades av föreståndare J.V.Svensson 
s9m hälsade de närvarande kolonisterna väl
komna och förklarade mötet,sammanträdet öpp-
nat. 

§ 2 
Till att leda dagens förhandlingar valdes J.V. 
Svensson, till sekr. utsågs G. Olausson. 

§ 3 
Ordf. tillfrågade kolonisterna om det var deras 
mening att bilda en koloniförening. J•1ötet be
slöt enligt förslaget. 

§ 4 
Vid val av styrelse yttrade ing. Stenberg att 
det bästa är att välja ordf. särskilt samt att 
det sågs till att. det blev drivande krafter 
som ville gå in för saken ordentligt, så att 
det blev en mönsterförening från bprjan. 
styrelsen skall bestå av 5 ledamqter, _förest. 
är självskriven. 

§ 5 
Till interimstyrelse fram till årsmötet som 
skall hållas i januari valdes f öljande. 
Ordf. G. Olausson, sekr.Sven O.ii.Larsson. 
v.ordf. s. Åkerström, v.sekr.Karl Strand. 
Kassör J.V.Svensson. 
Suppl. Gustav Finlöv, E.J. Larsson 
Revisorer Nyström, ·Andreasson. 

" suppl. S Samuelsson, G.Gustavsson 

§ 6 
J.V. Svensson meddelade att tömning av avträ
dena skulle vi ena oss om så vi kunde göra 
det en g~ng var. styrelsen fick i uppdrag att 
utarbeta stadgar till årsmötet f ör godkännande. 
Ing. Stenberg redogJorde f ör det arbete som 
har blivit nedlagt och en del kostnader hårför. 
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6500 kvm vägar. Cementrör för avlopp 2-3000kr 
2 st avträden, en_ pump f ör vatten med elmotor . 
Gbgs koloniträdgårdars styrelse har varit i 
underhandlingar med Västgötabanan om övergång
ar, svaret blev att det fick vara en övergång 
med en ljudsignal till en kostnad av 3000 kr. 
Därav skall Drätselkammaren betala en del . Ett 
lån på 30000 kr är taget, vilket skall betalas 
på 15 år. Ing. Stenberg meddelade vidare att 
det har gjorts försök att f å elektrisk ström 
över järnvägen så att det kan installeras en 
vattenpump även dä r . D.v.s. södra området. 

§ 7 
s tyrelsen !ick i uppdrag att hör a med en del 
firmor ang. cementrör, cement, singel o sand. 
Vidare meddelades att samtliga anbud på husen 
har stigit med 10 %• 
Ing.Stenberg upplyste att det finns möjlighet 
att få lån på husen om st.yrelsen tillfrågar 
arkitekt Hansson. 
K. Strand Meddelade att Åsahus kanske skulle 
kunna fås på avbetalning. 

§ 8 
Då inget mer fanns a tt behandla avslutades mö
tet och ordf. tackade för visat intresse. 

Just 
Gösta Olausson 

Ordf. 

Dag som ovan 
Gösta Olausson 

Ordf. 

Som ~es av protokollet behandlades viktiga 
saker som a tt anskaffa ma terial av olika slag. 
Det inte minst viktiga var vår a avträden som 
vi hade gemensamt. Den lilla r öda b,yggnaden på 
norra omr. som numera inr.ymmer telekiosk och 
exp. var avtr!de för norra omr. och den för söd
ra ä r borta, men låg på samma tomt som vårt nu
varande f örråd vid Lokalvägen . 
Det visade s ig snart att det var svart a tt ha 
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gemensamma toaletter. Det blev ofta kiv om vem 
som skulle hålla rent och tömma burkarna.Dessa 
fick medlemmarna tömma på sina egna tomter för 
att bli av med det. 
Det var egentligen inte tillåtet att ha källare 
under husen, utan dom skulle uppbäras av plintar 
c:a 50 cm över mark. Men dessa bestämmelser följ
des endast av något undantag, vi kom underfund 
att vi måste ha källarutr.ymme och då kunde toa
lettfrågan lösas. 
Redan den 19/8 avhölls nästa möte där de tf sty
relsemedlemmarna fick olika uppdrag som att göra 
listor för vilken som skulle .sköta tömning och 
städning, inhämta kostnadsförslag för virke samt 
medlemsregister. 
Föreningen hade på. ett sätt tur som fick J. v. 
Svensson till föreståndare. Han var nämligen 
yrkeslärare vid yrkesskolorna vid la långgatan 
Han kunde få dit några av sina elever som gjor
de inredningen till avträdena, d.v.s. bänkarna 
med normalstora hål som skulle passa alla oav
sett ålder och kroppshydda. 

Stm-2/9 :_42_ 
En · ~v medlemmarna upplyste om att man kunde få 
köpa harpade sopor av renhållningsverket för 
3:oo kr pr ton. Dessa sopor var mycket efter
traktade av lantbrukare och tomtägare. Det var 
sopor som renhållningsv. lagrat upp i stora hö-
gar vid Skräppekärr nedanför Alelyckan och när 
dom lagrats ung. lår så harpades dom och såldes. 

Stm. 9/9-42 
Nu rapp.det att man kunde få köpa naturgödsel 
för lOkr pr 2 ton och 15kr. för 3 ton. 
Ett lån på lOOkr måste göras då föreningens 
kassa var skral. Lokal hyrdes i Arbetarfören. 
för nästa möte. 
Stm 16/9-42 
Det rapporterades att det var några medl. som 
inte hade betalt arrendeavg. 
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Vidare r app . om att anbud på stugor hade inkom
mit,bl.a. vetlandahus. Gsläkt kalk kunde köpas 
från sandbolaget. 

~~-!!L!_:_!2~2-
På detta styrelsemöte beslöts att varje medlem 
skulle göra 10 timmar kommunaltid på området. 
Det var ett system somhade sina svårigheter,för 
a tt det var en del som inte kunde utför a sådant 
arbete. 'Men l ösningen på dess <>. problem kom sedan 
efterh :;:~.nd. Detta arbe-te kunde ju ersättas med 
kontanter. 
År~~~-}!L!:!21}_ 
Årsberättelsen f ör 1942 som upplästes och god- . 
k .J..ndes hnr jag inte återfunnit . , men j ag antar 
att den hade samma innehåll som red<m beskrivits . 
Lnterims tyrelsen som valdes på f örsta mötet å t er-
valdes utan undantag. ' 
För s lag till l okalstadgar kom upp på dagordning
en och godkändes efter mindr e justeringa.r . Be
stämmelserna om att husen skulle var a färdiga 
3år eft er att medl.hyrt tomten .mås te frångås på 
grund av tidsläget. 
Då det var svårt med rekryteringen av nya medl. 
hC~.de huvudstyrelsen lovat att propagera fö r 
vårt omr. 

~~-!~L~:!2~L 
Ordf. Olausson kom med förslag om att en dans-

bana borde b,yggas och angav en l ämpli g provi
sorisk pl a t s på en tomt. Hen föreståndare Sven
son förklarade då a tt den f ör esl a gna tomten var 
uthyrd och att någon dansbana inte fick byggas 
enligt meddelande från överstyrelsen. Vidare fö
r ekom ett fö r s l ag från en medlem at t vi borde 
iordningställa parkeringsplatser för våra cyklar. 
För s laget rann tydligen ut i sanden för jag ~an 
inte påminna mig någon gemense~ cy~elparkering. 

Stm. 27/6-43 
s tyrelsen föreslo g att trädgårdsmäs tare Thun
berg får i uppdrag ått slå gräset på a lla våra 
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allmänningar och outhyrda . t omter som vi va r myck
et t acks amma för. Han betal ade också en skälig 
ansättning av 100 kr. 
styrelsen fiek i uppdrag att. besöka handlanden 
Andersson som hade affär intill oss att hålla 
samma priser som i stan och även tillhandahålla 
L.M.C.mjölk i flaskor. 
Så var det då dags för koloniens första knytka
las för att medl. skulle få bekanta sig med 
varandra . 
En festkommitt~ valdes. Herr Hulthen,Åkerström, 
Einar Jansson, Karlsson och Karin Lampa. 
Festen som avhölls på tomterna 40 - 42 blev 
mycket lyckad, men några som delvis måste bäras 
hem efter festens slut kunde inte komma ihåg 
hur roligt dom hade haft. 

Stm. !~L1-=~~-
Frågan om lekplats för barnen kom upp och tomt 
23 föreslogs men mötte hårt motstånd då det an
sågs ligga för nära andra tomter och även risk 
för rickoschetter från en skjutbana som l åg 
norr om vårt omr. Frågan bordlades. 
Ing.Stenberg var n~rvarande vi d detta möte och 
han talade om att det var särskilt svårt för 
nybildade kolonier just i det h3r läget då det 
var krigstid. Han nämde vidare att anläggnings
kostnaderna för Lärje-Hed hade uppgå tt till 
41000 kr.men a tt denna summa nog kommer a.tt öka 
ytterligare, !lien han trodde fortfarande att Li r
je skulle bli en mönsterkoloni. 
Vi kolonister var inte riktigt viilkomna av orts
befolkningen runt omkring oss. i1~ångn. tyckte nog 
att det såg lite konstigt ut med alla våra bysch
or utspridda över hela området.Dom skrev även 
i tidningarna om att det såg ut som ett sigen•~r

l äger. Men med trädgårdsmästare Thunberg som hade 
sin trädgård öster om oss hade vi ett mycketgott 
förhållande. Han var alltid med sin f amilj in
bjuden till våra fester och vi fick mångc. vä rde
ful la tips om trädgår dsodl ing och sådant. 
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St~-~~L~:!2~-
Vår före s t. rapp . nu att de t kommit k l agomå l 
från Angereds byggnadsnämnd att det var miss
prydande med alla dessa byschor som stod utpl a
serade över vårt omr. Jag minns att det talades 
a llmänt om att vi skulle åläggas att riva alla 
qyschor eller forsla bort dem . 
På samma möte beslöts att de som inte gjorde si
na lOtimmar s arbete skulle böt a lOkr. 

År~~-~L~:~244_ 
Ordf. öppnade mötet. 
A t t leda årsmötets f örhandlingar valdes Erik Jo
hansson. justeringsmän Gustav Finlöv och Olle 
s tolt. 
Förest. Svensson föredrog år s berä ttelsen och i 
den framkom att överstyrelsen vädjade till sty
relsen i Lärje att den skulle se till a tt det 
blev bättre ordning på tomterna. Men det stötte 
genas t nå patrull från flera talare. Det va r väl 
så att dom andra kolonierna var i stort sett fär
diga med sina stugor och tomter och då var det ju 
l Jitt -'l.tt glömma hur dom sj älve. hade det nä r dom 
b örjade. En medlem föres l og med adress till över
styrelsen att lugna sig med kritiken tills det 
blir bättre tider. 
::::n medlem f öreslog a rvode till styrelsen, 150kr. 
f ()r att s timulera intresset för föreningen. T<' ör
sl'lget godki.~ndes. Hen invi;ind.ningar kom efter be
s lutet om arvode till styrelsen att vi kunde v~n
t q tills vi fick bättre ekonomi, men beslutet 
stod f;1.st. Istället v '.id.jades till revi sorern<l 
at ·~ 'Taru återhå llsamna . Pengar behövdeG till an
n~t, s Asom drlneringar,mdlning a v avtr ädena etc. 
v~1 

"':.·~nl. stadgar och f orordningar skall st3rr e lsen 
som v·'.. l t s på 2å.r lottning f öret,••-ea.s orn vi lk:.1. 
sor:1 skall avg-å. 

nyvalda Blevu hrr ~l of StrUm oc h Olle 3tolt. 
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3tyrel sen be G tår av följp,nde. 
Ordf. G.Ol =tu:-•son,ka.ssör o f örst. J.V . Svuns:::on 
Ledamöt er 8lof Ström, K1.rl Strand. 
Suppl. E .~inlöv, S.Åkerström. 
Rev. J .A. Nyström, t~.Andreasson. 

3uppl. Åk~ Anderss on. 
En X:omni tt~ för utformnine a.v arbets-plan valdes 
och srunr1a kommi tt~ sk11lleockså underha'ldl~ med 
trävaruhandlare om priser och leverans av hus . 
Förest. upplyste om att outhyrd.:. tomter kctn få 
bruk~s gratis i:l.V rnedler:H'la rna. 

~~~-=--l~i-2_=~1-
På förslag o.v skr. beslöt styrelsen att på grund 
av föreningens dålig~ ekonomi avstå från av år s
mötet beviljat arvode. 
Vid samtal med Andersson som driver spesariaffär 
intill vårt omr.lovade han att tillhand~hålla 
så stort sortiment av varor han kan f ör kolon
isternas bästa. 
Rapp. om priser för l ever ans ctV f iirdiga hus ha
de nu framkommit. s tora typen om 35 kvm kostade 
2900kr.och lilla typen om 30 kvm 2700kr. Beträf
fande avbetalningar och villkor skulle senare 
diskuteras. 
l.Gn del medlemmar som inte betalt sitt arrende 
riskerade uppsägning f ör avflyttning. 
Innehavaren av lott 20 hade hela tomten belrun
r ad med gammalt virke och skräp och fick till
sägelse om avröjning. 
~\nnonsering eller reklam på an~at sä tt för att 
få bättre fart på uthyrningen ~v lotter och få 
bättre ekonomi diskuterades. 

St~-=--l~L~=11_ 
Ny n anbud på f ärdiga hus hade inkommit. Lilla 
typen 2700kr. stora typen 3300kr. från "?ärjeniis 
träva.ruaffi:ir. 
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:H m. 16/7-44 
Ett f örslag f r amkom om <ttt en fest skulle an
or dnas d:ir a.llm3.nheten kunde få till träde, de t 
blev diskusion i frå gan och f r est. Svensson var 
mayståndar e till f est då ekonomin var dåli g och 
nöj eskommitt~n var också f atti g. Men de t blev 
;i.ndi beclut om att anordna en f est dä r allmä n
heten kunde f å tilltr:ide. 
På försl~g av Einar janssan be s l öts att en 
s lipsten skulle i~~öpas. 

Ekono~ien t y cks nu bli allt s ämre. En r äkning 
f ör reparation av purnp 130 : 90 och en f ör papp 
15kr hade vi inte pengar till. Kass ören upplys
t e om att endast 60kr fanns i kassan. En hem
s t iLlla..l'l till s t~,rrelsen f ör Gbgs Koloniträdg.att 
dom skulle betala dessa r äkningar. 

~~L!!:11_ 
Nu kunde nöjeskommitt~n r app. resultatet av höst
f e s ten. Den gav ett netto av 93: 29 och en teck
ningslista som hade cirkulerat gav 170kr=263 : 29 · 
Hu synes ekonomien åtminstone f ör tillfället för
b i-i.ttra t s . Ett pos tgiro hade öppna ts. 

g2[!=12_ 
På ett m~ te i stora styrelsen r app. J.Svensson 
om pos tgiro. Han hade blivit avrådd att öppna 
postgiro och att de t inte tjänade något till eft
ersom kontrakten ändå skulle kvitteras.grågan 
bordlades . 
v~ttenfrågan var ett s t ändigt problem då pump
arna krånglade of t a och vi va r utan vatten .som 
blev rena katastrofen f ör en del och s ärskilt 
f ör dom som hade barn. En r äkning på 2000kr ban
tade ner kassan åtskilligt -och vållade nya J >e:
kymmer. Dom kommunala arbetena som skulle utför
as av medl. släpade alltid efter till stort be
svä r f ör sty relsen. 
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År~-~4/~=!94~-
Av styrelsen var två ledamöter i tur att avgå, 
Karl Strand och Åke Andersson. på förslag om
valdes dessa, men två nya skUlle väljas och som 
suppl.valdes Bengt Lampa och Sven Svensson. som 
rev.valdesJ.A . Nyström och Erik Johansson. 
Nöjeskommitt~ Annie Sv.ensson, Åke Hult~hn, Ulla 
Hulth~n, Gunnar Larsson, Arvid Wejfors. suppl . 
Åke Andersson. Revisorsuppl. Karl Thunström. 
Förest. Svenss on upplyste o~ att han varit i 
förbindelse med vä stgötabanans ledning som lov
at sätta upp ett regnskydd vid vägen och att 
stanna med ett tåg från Gbg på morron och ett 
mot Gbg på kvä llen. 

~.!~_2L1=45 
Nu kom rapp. om att samtli ga lotter på nor:ra omr. 
var uthyrda,men på södra var det fortfarande då
ligt med uthyrningen. Dom lotterna som var hyrda 
var utspridda över hela omr och det var inte så 
snyggt. Men det var några lottägare som hade en 
ledig tomt emellan sig och · då tillät styrelsen 
att dom fick delas mellan de3sa. På detta till
vägagångsätt förlorade f öreningen ett tiotal lot
ter och inkomsten för dessa.Domhar sedan dess 
inte uthyrts . 

15/7=~.2_ 
Nu rapp. det att 70st lotter ä r uthyrda vilket 
betr~tades som gott. Vidare r app. att den för
sta dansban-3,n var klar och ::t t t den hade kos t at 
600kr. och nu måste alla medlemmar hjä l pa till 
så a tt vi f år den beta l d. 
Stora f öreningen skulle ha 40år sfes t och då skul
le så många som möjlig av oss va r a ned . priset 
var 8kr. Förest. Svens~:;on föres og en extra uttax
ering då föreningens kassa endas t bestod av 20kr. 
F r ågan härisköts till årsmötet. 
På e tt icke datera t möte r app. J.Svensnon att han 
inköpt ett kilo dynamit f ör kolonins r äkning och 
stubin och t ändhattar. Ingen männinska har någon. 
aning om vart dynami ten tog vägen. och ingen har 
heller hört någon knall . 
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Frågan om andelsförening diskuterades och att en 
kiosk med källare skulle byggas som man kunde kyla 
varor i. Frågan hänsköts till årsmötet. 

17/1~-4~-
Åke Andersson rapp. att nöjeskommitt~n hade anordnat 
en höstfest som gav e t t netto avl35kr . Vidare före
slogs att alla nytillträdande medlemmar skall betala 
5kr i inträdesavgift till lokalföreningen. 

24/1- 1946 Årsmöte ----------
Den stora frågan var nu om vi skall bygga en kiosk. 
Den skal l i så fall vara 4 x 9 m och plaseras vid in
farten till s ödra omr . vi Gråbovä gen. Många talare var 
emot och det beslöts att bättre information och pri
ser skulle inhämtas och sedan kalla till extra möte 
f ör beslut. 
Bildandet av en andelsförening föreslogs. Elof Ström 
uppläste f örslag till stadgar. Mötet beslöt att en 
andelsförening skulle bildas . 
Till interimstyrelse valdes Erik Johansson, Elof 
Ström,Gunnar Larsson, Ivan Holländare och B. Lampa. 
Till styrelse f ör fö r eningen omvaldes samtligao 
Till nöjeskomroi tt~ valdes Åke Anderss·on, Gunnar 
Larsson och Bengt Lampa. Suppl. Karl Tuhnström och 
Gunnar Hjäl t •• 
Beställningen av nya stugor går trögt ocrh några nya 
offerter har inte inkommit. 
Frågan om elljus börjar nu diskuteras, men många 
medlemmar var emot det då dom tyckte att det var 
~sigt med fotogenijus, men att det också var en 
kosnadsfråga. Inget beslut. 

April 1.21~-
Byggande ·t av en kiosk skulle snart kunna påbörjas. 
och som arbetsledare utsågs Gunnar Hjält, B. Lampa. 

12/2-:46 
Arbetet med kiosken kan inte påbörjas då en del 
justeringar måste göras. 
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Antenhus skulle inkomma med kostnadsförslag innan 
arbetet kan komma igång. 

30/6-4~ 
Belysning skall nu ordnas vid dansbanan. Skall vi 
ha allmån dans så måste vi också ha vakter som 
svarar för ordningen. Dansbanan beräknas vara be
tald detta året. 

14/7-1~--
Diskusion om el på södra omr. upptogs,men många in
vändningar gjordes då det var förenat med stora kost
nader. 
Vakthållningen vid dansbanan var problem då det var 
svårt att få folk för detta ändamål. Det beslöts 
nu att bilda en nöjes och idrottsförening, och då 
kan dom ta hand om dansbaneeländet som många ut
tryckte sig. 
Det bestämdes också att ett stipendium skulle sö
kas för en kurs i trädbeskärning och besprutning av 
träd och buskar. 
En medlem hade överraskat två små bytingar i sitt 
jordgubbsland när dom smakade på bären. 

15/l-4I. 

stipendiet för trädgårdskurse.n måste bordläggas t.v. 
Vattenfrågan var besvärlig då r ör och andra delar 
saknades. Det rapp. att musik till halvårsmötet 
hade anskaffats för 15kr men prutats ned till 5kr. 
några stolpar för belysningen vid dansbanan skänk
tes av vår gode vän trädgårdsmästare Thunberg som 
fick ett skriftliet tack f ör detta. 

7/2-47 
Ordf. Ström rapp. att kursen för trädbeskärning 
var klar och att Carl Ström var sökande och god
kändes. 

!~öt~2L~=1L_ 
Ordf. El of Ström rapp. att styrelsen ej begärde 
något arvode med hänsyn till .att kassan var svag. 
Förest. J.Svensson EJ.vsade sig befattningen som f öre
ståndare nå grund :w ålder och sjukdom. 
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F lera talare tackade och ville tala om den stora 
tacksamhet dom k ä nde för de t a rbete han nedlagt. 
Till ny f öreståndare valdes enh~lligt Ä.Anders son. 
Till styrelseledamöter var flera f örslag. Sluten 
omröstning begärdes och v P.lda blev Ka.rl Strand 
och K.?;rl r.rhunstr öm. Rösträknare LP..rs .Bernha.rdsoon 
och Bengt Lampa. 
Suonl. Ivan Holländare och Eina r Karlsson. 
'riii rev. omvaldes Adolf Nyström och nyv. B.Lampa .• 
Suppl. Erik Zetreus och Karl F ransson. 
j'~ ; : je skommi ttl!n fick kvarstå då inga nya kandida ter 
~~de anskaff l'l.s . 
Som r epresentant till huvudstyrelsen utsågs Elof 
:>tröm och ers. Ä.Andersson. 
Representant till kolonikongress i i,Ia lmö anmä lde 
s i g frivilligt Johan Svensson oc·h Karl Johansson 
att resa . 
Att vi hade besvä rligt med det kommunala arbetet 
framkom tydli gt. 
Johan Svenss on tyckte att det skulle tänkas mera 
på kolonilotterna is t ä llet f ör nu jen ocrh att dans
tillstLUlningarna skulle slop~.s . 

Lampa fi ck i u ppdrag att med tr~'.:dg:irdGmästarc Thun
berg ordna med trä illclippning. 

~L1:1I __ 
Andelsföreningen kunde nu k öpa. in cement, fröer m.m-. 
SOD medl. k unde få k 5p a. Vidare besl8ts a tt bilar 
inte f å r ki.ira på v:ira vägar vintertid. 

10/.~:11_ 
25 st ny~ medl. hade tillkor.mot rutder året hittills. 

~1'1.1Y~E~~~-l1L§=1I __ 
Då Gustav Finlöv e j var n~rv~rande utsågs Bengt 
Lampa son sekr. J"..lf'lteringsm ~i.n TI: lof 'F'inli5v, Bertil 
Bernha r d s son. 
Or df. rapp . ;1tt vi nu lyck.:tts få en n ö jes och .idrotts
kommitt~ med Dlis olofsson 3om kassör och utökades 
ytterligare med Åke Larsson och ~ru Svan. 
Karl Johansson r apporterade från kongressen i 
Malmö. Ord f . f ör Sveriges Koloni trädgårdsförbund 
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Herr :s.Ånstrand öppnade mötet och förkh.rade att 
man gl.'idjande nog kan notera större förståelse hos 
myndigheterna nä r det gäller koloniverksamheten. 
Man inser på ett anna t sätt i:in . tidigare denna r ör
elses sociala. betydelse och dess värde som fritids
verks-amhet. 150 pers. hade infunnit sig • 
Broderorganisationerna i Danmark och Norge hade 
represent. medan våra Finska vänner var förhindrade 
att närvara.En av stockholmskretsens d;:uner skänkte 
en fBrbundsfana som avt~ektes och givaren tackades 
med applåder. 
Beslut om knytkalas den 23/8. 

~~L_g=_4§_ 
Det rapportera.des nu att bi!ra h iilften av det kommun
ala arbetet har blivit utfört. 

Årsmöte den 29/2 1948 

Till att justera mötets f örhandlingar valdes Erik 
Zetreus och Karl Erik Nilsson. 
Arvode till ordf~ och sekr. skall nu utgå med re sn . 
25 och 15kr. 
Val ordf. Elof Ström och v.ordf.Karl Thunstr Bm 
sekr. Gustav Finlöv och vise sekr. Karl Strand. 
Suppl. styr. Ivan Holländare, Ei nar Karlsson. 
Rev. Adolf Nyström, Bengt La~pa. 
Suppl. K.E. Nilsson, Zetreus. 
Holliindare f öreslog att vi skall införa cykelf C.i rbud 
f ör minderåri ga på våra vägar. 

~~d=-1~-
Gunnar Hjiilt och Albin Edlund fick uppdr aget A. tt i
ordningställa v:dtenkiHlan nå norra o!'lr . 

~~lv~E~~~-~~L1=1~-
Att justera möt e t s protokoll va lde s Andr easson och 
Vester . 
By ggnadsförbude t i:ir nu. upphävt och vi kan arbe t a i 
normal omfattning på våra hus. 
Andelsföreningen t og nu hem cement och en del andra 
materi aler som nu gick åt i mi:ingder. 



Dc t hade k ommit klago!nål fru.n n ågra l .<m tbru_\:a.re s nr:~ 

a rrendera r betosr:H'trk · i n :'.r h eten P.V v årt omr.och har 
kor so::-! bct~.r ~Lr, B-'ii;e r n.tt v ::'~ra bnrn sl-:juter Med 
pi l b i\..;E!-rp å korna o-~ h drar dom i svansen. Up!):!.ysnings
m::ite f (i r dom halvstora barnen ord."lndes och sed~ hör
des inga kln.gomål ner. 

2L2-t:-2_~.::~~:~~~ 
.Tustm. Earry Se..ndell, '.rhure Ber ggren. 
Va l. Som f Brest.och k~ss6r omvaldes Åke Ande r sa on. 
T - .: d2n(-i-te~ I:cdin o~l':. Kc>.rl Str öm nyv. 
CU)!'l• L. :I-:) llEndr:r e och :=; in[.'..r Karl snon omv. 
:·~ ev. A. Jiyctröm omv. Lers Bernh.r..rdsson n;)'V• 

Gu~~l. ~vert Lars8on och Vester. 
:-3e tr-'if -Lande nvst~in:T.ling rw v~::.(ie.rnn. vinter t id b lev 
de t diskusion f ör och emot, men till slut enades mö
te t om a t t F i.nkc:>..r med l ås s knll s:~ t t as u~p . 
Vidare be slöts att h :J jning av arrendet ska ll utgå 
med l(ett) öre pr k~n. 
!(arl Str i.im och Svantess on hnde del t ac;i t i e n träd
c:-.:lr d skurs och U .rt bl. a . a tt ski5ta trä d och buskar 
och nu undr r.1.dc d om o::1 dom kunde f å n •:.gon ers:ittning . 
J:öte t beslöt att en kr. pr 1:1ed len skulle utgå. 

29/5-~-9 ____ ..._ __ 
::;n del mcdl. hac.e olovligt dragit va ttenl edninga.r 
till s ina by schor: Sa~en skulle undersöka8 . 
Tor:1t 110 :) c~ s ödr:.t omr. beslutades a tt anvä ndas som 
~e!-::~' l <J.ts . 
Ake ."-nde rs ;,1 on meddel ade a tt hem v ari t i förbindelse 
1:1ed h:i.l sov å rr1sn 'imnd 9n s om ev. skul l e kor1• ==: :;>å bes:5k 
~n0åendc våra te i k~l larnc:>.. . 
I.antbru.kare Ol s son fr J:n :Criksbo som h:.<.r sine. :tgor 
n orr om v r,r t omr. hade ~;:l :::.cat ~t! a tt koloniste rnn 
h :-,..de burit bort stennuren som uto3" j or ,1e grä.n s rnelllJ..'l 
hans .:igor och ko l onien. ~kken s kl'l.ll utredas . 
r:u h."'.de vi också f L'Ht tillstånd ti 11 d ans . 
Det ra..,p. a tt en f.d. styrelse ledamot. el-vit tillst~nd 
a tt inkri:iktR p2. l ek;>l a t sen p!l norra. omr. f ör par ke-
ringn..,l c:. ts. Denne mern em :::~-:ull e h ör a s 2.V st;;rrelnen. 
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Ansökan till stora styrelsen om att .få by gGa 10 st. 
stugor om å r et skall inl3.mnas. 
Ordf . Elof 3tröm bad a tt få slippa ordförandeklubban 
och att vise ordf. l•Tedin skulle taga vid. 

1:.2~=~2-
Det kommunala arbetet :-i.r ett stort bekymmer då ingen 
tycks h~ tid för sådant jobb. 

19/I-42 __ 
Insamlingslista skall nu cirkulerD. på omr. för att 
f å ihop pengar till nöjesbranchen som nu ha.de då
ligt s täll t.Nedin lovade att l ånaut några hundr," om 
det behövdes.Dansbanan skulle isärtagas och upp
l äggas f ör vinterförvaring. 

8/3-~2._ 
28 nya medlemmar V"'.r anm~ld:-~ , men då 12 medl. flyt
t at så blir ju ökningen b~ra 16. 

Arsmöte 12/3-50 -------
Till att leda dagens möte valdes Äke Andersson och 
Gustav Svensson. 
Justeringsmän A. Nyström o Johan Olsson. 
Det rapp. avstängningen av vägarna resulterade i 
a.tt medlemmarna bröt sönder låsarna och kört in med 
sina bilar och skadat vägarna då det var tjälloss
ning jus t då. 
Det kommunala arbetet har nu gått något bä ttre vil
ket ä r glädjande. 
Förest. Åke Andersson omvaldes. Ivan Holländare 
valdes som ordf. efter l··!edihn som avsagt s i g. 
Sekr. Gustav Finlöv omv. 
Dansbanan skall drivas s om förut men en ny kiosk 
skall ordnas då den gamla är dragig. Nöjeskommitt~ 
laxnde inte väljas då inte alla var närvarande. 
Beträffande byggnadstillstånd var det ännu inte 
riktigt klart. Men några medl. var klara att börj a 
bygga . Vägarna skall inte avstängas l ängre ut~n 
varje kolonist får själv avgöra om det går a tt k ö
ra utan att vägarna skadas. · 
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; linstallation i stugorna är nu aktuellt.Till att 
ordna med dettD. utsågs en kommi tt~ bestående av 
f (5rest. Andersson,Karl Strand ocL gustav Svensson. 

9/4- 50 

Styrelsen beslöt att uppvakta ing. Stenberg på hans 
60årsdag med 25kr och telegrcun. 
Plintar till ny dansbana skall påbörjas och den 
skall plaseras d~r vi f örut hade våran soptipp mel
lan lokalen o~h Lokal vägen. I·~n kiosk för fiirsiilj-
ning skall byggas och Elof Finlöv skall sköta för

säljningen. Elof Ström skänkte 25kr till trevnad 
f ör barnen. 
~2L~:~9 __ 
Dans banan var nu färdig och skall invigas. 
Presermingar har hyrts för provisoriska bodar som 
vi skall ha f~r pilkastning, glaskross, bollkast
ning och luftGevärsskjutning~ även högtalaranlägg
ning . Va rm korv a 40öre st skall serveras. 
Förest. Anders son uppmanade nöjeskommitt~n att se 
u t nyktra och ordentlig a. personer t i l l vakter och 
styrelsen kommer att hålla ett öga. på dom. 
Elof Ström valdes på två &r som representant till 
s tora styrelsen. 
Parkeringsplatser för bilar är nu aktuell och r ·ör
slag om parkeringsplats framfördes av !.Holländare. 

16/7- 50 halvårsm. 
-------------------
En del av kolonisterna som väntade på byggnadstill
stånd upprnades att göra iordning sina trädgårdar så 
l änge. Nedlemmarna upprnades a,tt prenwnerera på tid
ningen kolonisten som endast kostade 2kr. pr.år. 
Ing. Stenberg som var inbjuden till detta möte till
frågades om han trodde att vi kunde få låna pengar 
av Gbgs Stad för elektrifiering av vårt omr. Stenberg 
trodde inte det. Vidare framfördes en önskan om att 
hållplatsen vid Hjällbo skulle flyttas till Lärje
Hecl. Efter framst ällning till j ä rnvägen fick vi seder
mera avslag på denna begäran. 
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Vi fick också avslag på en begäran om at t f å var
ningsljus rid j ä rnvä gs övergången på vårt omr. 
J ä rnvä gen ha.de t rådstaket som gi ck på båda sidor om 
spåren och så gri nda r vid över gångarna som vi s j ~lva 
f iok _. öppna och s t änga nä r vi s kul l e över . 
Vi hade vi ssa pr obl em med dansbanan d å de t var svår t 
a t t få vakter. Det höjdes r ös t er om att den bor de 
Skr otas men vi hänvisade t i l l möt e sbeslut om att vi 
skall. ha dansbana. 

_!6/1~:2~--
Karl Ström rapp . a tt nöj eskommitt~n s 8tt u np anslag 
om en luciafes t, me n då i ngen a nmiilt sig t i ll fes t
en kunde ingen f e s t or dnas . 
Byschan vid dansbanan hade kommit på sne och h öll 
på a tt raml a omkull s å nå got måste gör as . 

28/ 2-51 __ 

Då en r äkning f r ån s andbolaget på 600kr skulle be
talas mås te kassör en l åna 400kr av stor a f öreningen. 
Efter nio års kolonirör else f a ttades bes lut om at t 
inköpa en ordföandeklubba. En k lubba skänkt e s s ed
ermera av en medl em. 
27/3- 51 __ !!~2~~--

Till att leda år s mötets f ör hand lingar va ldes Gus t av 
Svensson och Erik Zetr~us . 

Trädgårdskonsulent Lomenius var inbjuden att visa 
· bilder och hålla f öredr ag om trädgård s s köt sel. 

s tyrelsen bestå r efter valet av 
Or df. Ivan Holländare, vi s e or df. K~rl Ström. 
Sekr. Åke vl. Andersson, vi se Gus t av if' inlöv. 
Kassör Åke Anderss on. 
St. suppl. C ar l Svantes son och T·;vert Lar s son. 
r ev. Bernhardsson omv. suppl. K0.rl J oh ;:msson, Gus t c:w 
Johansson. 
2kr. ur medlem uttaxerades f ör sköt s el av ti ppen. 
Arrendet sänl<te s med 5 , 50 pr år så l ä nge som bygg
nadsrestrikti oner f öreli gger. 
Elektri sk a l j us et blir allde l e s f ör dyrt s om pris
erna nu är. 



s tyrelsen arbetar vidare med att f å signalljus vid 
järnvägs övergången. 

~U§=2~--
F rågan om en vattencistern på norra omr. blir allt
mer brännande. Vattenfrdgan för norra omr blir mer 
komplisero.t då brunnen inte ger så mycke vatten som 
f örbrukas på dagarna, men om vi får en cistern som 
rymmer c:a 12 kbm då kan pum pen fylla den under natt
en och på så sätt alltid ha en reserv att tillgå. 
P.ke H .!ndersson som är byggnadsing. fick u ppdraget 
a tt 0ör a e n ritning. Den skall v a r a rund med 20 cm. 
v~i.ggar,3 meter i dameter och 1, 75 m. hög. med l ock. 
5 kbm betong, 200 kg armerings,j?irn går åt Och kost
naden skall bestridas med uttaxering av lOkr. pr. 
meillem. 
? l e ra medl. hade inte betalt sitt arrende och en 
medl. blev u nns -<tgd nå grund a v bristande betalning. 
AnViggning av i d rottsniats diskuterades. 

~~~~-~~--
? r ågan om byggandet a v en vattencistern nå norro. omr. 
factslo gs nu och som ansv3.rig f ö r de t nrakt!bska. arb. 
e1tsågs Lööv och Hj:il t för tr.;;.a rbetet oc h betong och 
a.rmering l amna och Thunstr0m. 
:•'ör cst. v i djade till medlemmar na. att r esnekter ?.. vå
r~. cg11.a beslut om rttt tinnen '5.r f l y tta d. En del med
ler:lm.<:.r liigger f ortfa r <::.nde sitt s kr.1p nå d en gaml a 
ti :-men. 
"estkommitt~n fö r å re t s krä ftskiv a utsågs . i'Jorr mil.n, 
P å l sson, G. :ive nsson, f ru Löv;;ren, =:lin r;•rC:-!'1::.8 on s:::.rnt 
3 · .ra ~rikssorL . 

·~ tt nar andel!:::.:ic~cre i sa.rnk1:>)s:'öreningen vi l le vet'c 
om deras penga r farms kvn.r i f öreningen . <) e fick clå 
v·~ t ~t ::t tt a lla andt) larn;J var ins at.t 01 ri1 bank och n.tt 
b a nkboken innelw.des av 13 . L;;.!nn n.. 

~2ii:~! __ 
'jtor f e s t skal l nu a.11ordnas mr:.d ~in mu:':ik och e;-1 
r.å.ne;k:ir komn·,er ockfl å h it. Intr'idc; sn.v3'• l k r. f'5r 
[1.1 1.:: .. !5v·.:· r 15 J.r. B:\rtl gr =:tti s . 



fh.,p . om a tt v:;~.t ten]{ .'ill::m vi rl l o tt 9 ha.r t;jo:--'t::; i
nr~ni ng och ~tt ~et ~ick l t 6 ~~cknr cemen t. Tv& 
5\l~'lgo:r ti 11. l ekpl nt ~Jen h."l.r in~.d";) -i; s Cö~ 0 , ) O ~J t. 

4/3-1952 
Vatteci s t ernen ~i.r nu i det n ':i.rrnaste f :irdi g, å t ers t år 
en del el 3r~e ten . 

I{~: .. ~~2?:. Å:_:~~~!~--
v.orur . Carl Ström öp~nade mötet. 
Att leda å r sm.förhandl ing:u- utsågs ::!; . Zetr~us c)ch 
sekr. Norrma."l.. Att sköt a ti n!len å t og s i g G. Svensson . 
~n kollektiv f örsäkring skall t ecknas s om g1 ller 
fi) r ev. olycksfall i det kormnuna l :3. :trbetet. 
Till nv or df. V'tldes Gus t;tv Svens son . Som f ör estilnd-

~ o 

are omval 1es Ake Andersson. 
Ti 11 nya styrelsemedl emma r valdes K-"l.rl Svantes son 
och till suppl.Norman och Herbert Gust!'tvsson . 
Rev. Klaes Karlsson, Lars Bcr nar dsson, sup)1l . Erik 
Zetr~us ocg Gu~~ar Pålss on. 
Istället f ör extra uttaxeringar beslutades att en 
fast avg . av lOkr skall uttagas varje i r t .v. 
Tr ädgårdskonsulent Lomenius skulle tillfrågas om 
han kunde å t aga sig att hj ~lpa d e kolonister ti ll
r ä t ta som inte kan sköta sina lotter. 

2.L3=-2~-
net Påpekades att don som hade byschar och byggde 
till dom på alla håll och kanter istiillet f ;)r a t t 
l iigga si na penGar till det "stora " huset skulle 
stoppas. Kontorsti d en timma varje söndag skulle 
inför as så medl. kan komma med s ina 'bekymmer. 
Ett par lottägare har vägrat att be t a la extr~ tax. 
och fick då inte heller betala sitt arrende förr~n 
detta ~r uppklarat . En av dessa. var enl. pr otokoll 
Erik Pettersson på lott 31. Har al!ri g f unnits nå
gon med det namnet på lott 31. 



~3{~-5.~-
Vi måste nu sammankoppla våra ledningar på s ödra 
och norra omr. och då måste vi slå igenom r ör un
er Gråbov. och j ärnvågen. l<:ontrollanter från j .'irn
vägen och Gråbovä gen måste vara med. · 

22/§=.2_g_ 
Nu börjar mopeder och motorcyklar komma in på vårt 
område och det blir störande då det föreko~mer o
kynnesåkning. Förast. anskaffade skyl tar om h ögst 
lOkm hastighet som utplaserades på flera ställen. 
Andelsf.anslog 150kr till rep av källaren med över
byggnad som låg vid Gryngången, den enda byggnad 
som fanns kvar sedan lantbrukaren Gustav Larsson 
arrenderade gården Lärjehed. Några av osa köpte då 
mj ölk av lantbr. Olsson som hade sina kor på bete 
däe Eriksbo nu li gger,och då måste vi kyla mj ölk
en i den vattenkälla som var under nämnda hus. Vi 
hade ju inget kyl eller frys. 
Nu har det l ättats på byggnadsrestriktionerna och 
alla som ville bygga f ärdigt sina hus kan nu göra 
det och samtidigt f örbj öds alla tillbyggnader av 
byschor definitivt. Vi hade ett gammalt beslut om 
att alla hus skulle vara vita o~h hur den bestäm
melsen hade ·kommit till vet jag inte riktigt men 
jag tror att det var bestämt innan lokalförening
en bildades. Men nu kom sidinlattorna som klädsel 
och någon frågade om han fick använda sidi på sitt 
hus och det fick han. Men styrelsen hade glömt att 
ange f ärgen och detta hus blev grönt.Efter detta 
började det att diskuteras om att släppa på den 
bestämmelsen ock så småningom blev det fritt fram 
med färgerna. Stora styrelsen rasade men till slut 
måste dom acceptera våra beslut. 
stora st.;relsen hade utvalda mannar som gick syn 
i alla kolonier och såg till att alla lotter var 
vä l vårdade och när dom kom till oss så fic~dom 
myGket att göra. 33 st . av våra medl.fiek v arning 
och 9 st hotades av uppsägning. 
Midsommarfest skulle ordnas med diverse lekar och 
annat. Trädgårdsm. Thunberg med fru som alltid tr~
des hos os s var inbjudna. 
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En sillsexa skulle anordnas för hela området. 

19/7-52 

Nu har vi kommit in i en period då träden skall be
sprutas. Det skall sprutas vid alla årstider. För 
at~ Vi skall f örstå hur bra det är besprutning så 
hade förest. kontaktat trädgårdskonsulent Lomenius 
somvar expert på besprutnmngar. Massor av besprut
ningsaedel kom ut i marknaden och olika firmor t äv
lade ·om vem som hade de giftigaste preparaten.Jag 
gick på några kurser som Hortikulturens vänner an
ordnade och där träffade man dom mest fanatiska an
hängare av giftexperter.En av kursdeltagarna råkade 
göra en blygsam antydan om det inte var risk att vi 
rubbade den ekologiska balansen i naturen med alla 
dessa besprutningar,men som han inte var expert på 
att debattera blev han snart nedklubbad. 

~2/7-52-~~lvår~-
Ett förslag från f öreeående styrelsemöte att kommu
naltiden skall höjas från 10 till 15 tim. godkändes. 
Mötet beslutade att samtliga medlemmar skall bespru
t a sina träd och - ~uskar mot ohyra.Detta resulterade 
i att jag s om hade en bigård på några samh~llen fick 
två av mina samhällen ihjälsprutade och resten svårt 
skadade s å det var inte mycke med min bigård efter 
den tersen.Men medlemmarna f ick mer f örståe lse f ör 
vad bina gjorde för nytta så det blev bä ttre efter 
ett par år. Ett f örslag om a tt anlita en eiftbesprut
ningsfirma blev dessbä ttre aldrig genomfört. 

7/9-52 __ 

Förest. meddelade att alla anm.som stora synen gjorde 
kunde alla utom en avskrivas. Harry Sandell ha de ord
nat s å vi fi ck hämta n ågra. träd i Slottskogen att 
plantera på våra allmänningar. Bernh2.rdsson ordnade 
transporten. 
Det framkom ·att en medlem som blivit oense .med sin 
granne hade vänt sig till Drä tselkammaren med sina 
klagomål som svarade att dom inte hade med kolonis
ternas privata gruff a tt göra. meQlemmen bl ev upp
l äxad av styrelsen för hans tilltag att gå alldeles 
fel väg. Antagonisterna tog s å småningom v~ranni 

lia nd och all t slutade lyckli gt. 
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En ordförandeklubba har nu skänkts av en medlem. 

~L~ 52 
Det rapporterades att en professo~ Granholm fått till
stånd a tt uppföratvå st, provhus på tomterna 86 - 87. 
Dom som hade dessa tomter hade blivit uppsagda f ör 
avflyttning. Mej veterligt har aldrig någon proffes
ser varit med oss på L~rje. 

16L2-53_ 
En gödselförsäljare från Långedrag hade kontaktat 
föres tåndaren och ville sälja gödsel. Pris 25 kg. 
12: 75, 200 kg. 39:25. Konstiga priser • 

.!~L3-LL!::~!!!.:. 
Till just.män valdes Hallberg o Löfgren. 
Till ordf. för årsm. valdes sittande G. Svensson, 
sekr. Bror Norrman, kongressomb. valdes G.Svensson. 
Hev. Zetr~us, Harry Gustavs son, suppl. Löv o Lampa, 
Nöjeskommitt~ Lööv, Solbräcke, Norrman. 
21/6-53 
KOlonTster som hyr lotter efter 1954 skall påbörj a 
sina hus samma år. Ett förslag om att området skulle 
indelas i kvarter och få namn efter blommor avslogs. 
2 8 L~:_ 53 ~~l v~rs~-· _ 

Justeringsm~n Zetr~us, Lampa. 
l\1 ånga medl.har svårt med arrendeavg. och hotas ofta 
med böter och vräkning. Vi hade på den tiden uppdel
a t arrendet i två perioder, april och oktober. 
6/B:~l.-
Det hade varit syn på omr. 7 s t. medl.fick v arning. 
Godkända medlemmar ä r nu 138 s t. 
~L[~_54_~::~!!!~~~--
Jus tmän Karl Strand o Lars Larss on. 
Att leda årsmötets förhandlingar va ldes Zetr~us . 
Rapp. 14 stugägare har nu fått elljus. 
Val Ordf. Gustav Sven~son omv. vise Verner Ol sson. 



r~örest. Åke 'd. Andersson nyv. Sekr. Ka.rl Ström och 
vise Karl Svantesson. Kassör Arne Nor~n. :'3unpl. 
Karl Strand, Lövgren. Nöjesk. Lööv, Solbräcke.Har!Jr 
Sandell. 
Kommunalarbetet sänks från 15 till 10 timmar pr år. 

!8/4=.21_ 
Styrelsen beslöt att befria harry Sandella arbetstim
mar då han l agt ned mycke arbete med anskaffning av 
träd och buskar till kolonien. 
Förbud för nöjesåkning med cykel och moped nå vår a 
vägar och bivägar. helt stopp f ör cykelåkn. 

20/6-54 Halvårsm. 

Just.m. Zetr~us, Strand. 
Rör som vi själva fick lägga ner från södra infarten 
längs Gråbovägen västerut. Det var nämligen en djup 
ravin med stillastående vatten som luktade illa och 
som lottinnehavarna av lott. 45 - 49 länge klagat öv
er. Våra vattenpumpar krånglade of ta och vi ha.de sto
ra besvär med vattnet som inte kan undvaras. Nils 
Sandell var en ofta anlitad medl.när det gällde re~ . 
av våra pumpar. 

25/7-54_ 

Kassör Nor~n rapp. att kassan bestod av 160kr. + en 
insamling som gav 60kr. 
Synen hade vari t här och många medl.hade fått anm. 
Dom kommer igen i ~g.och är dom inte bättre då så 
blir det uppsägning. Verner Olsson valdes till mate
rialförvaltare. 

19/8-54_ 

Vid en andra syn på vårt omr. fick 14 st. medl.upp
s ägning och en fick varning. s tyrelsen beslutade att 
alla som fått uppsägning skulle få ett maskinskrivet 
meddelande uppsatt på dörren till byschan eller hus
et. Punkt 9 i kontraktet skall åberopas. 
styrelsen och nöjeskomm. som l änge diskute r a t den 
gamla dansbanans vara eller inte vara passade på 
när höstens kräftskiva nått sin höjdpunkt att sälja 
den till trädg.m:ist . Thunberg för 90kr 



rru rapporterhs att 11 st. tomter stod lediga sedrm 
ii.gnrna u pps ngts 1 men två c.v des se;. hade fått ny?.. tlfr 
a r e . :·'ör.::~ s tåndaren uppmanade nu styrelsen ::-.tt h.:iva 
benlutet om upps~gningar via föregående möte s edan 
hu.n t a l a t med ing . Stenberg och uppfa ttningen att 
tillv3.gag.~ngs~ttet var felaktigt. Uågra av dessa 
mecllemmar hade lånat pengar f~ir att kunna finansi
c r ;l sin koloni oc h k:J.nske inte hade tid att ägna 
si g s å mycke å t t omten som tycktes v ara det vesent
li[,';'.. r :5r synen. 

16[]:::_1:255_ 
Enligt de bestämmelser som v~r då så var det enda st 
de som bodde inom Göteborg som kunde bli medlemmar. 
f.~ en nu hade en medl. flytt c-d till annan ort men ing. 
:·.: tenberg förkl~ra.de då a tt ~r han medl. nu så kan 
h .:'.n ha den kvar. 
!\n g . blomsterfonden så beslutades at t om pengarna 
toe nlut s?. skulle ny;:-, listor cirkulera. De t ska ll 
s ålede s inte utgå n f:.gr;;. pengar friln kolonikass~n. 

~3/2-~~-~E~~~~-
Till ordf. f ör å r sm.va ldes Herbert Guotavsson. 
sekr. B.Le.m"!)a..Just.m K.Strand,Kc-.rl !i'ra.nsson. 
Vå r a pumphus ·som nu är f ä rdiga har dragit en kost
nad 0 v 3500kr. 
Val.Till förestånda re efter Ake W.Andersson som av
s a Gt ~~ ie v r.1ldes Verner ::nss on.Till ledamöter omval
deG Ca rl Ström, Arne Nor~n och Karl Olsson nyvaldes. 
suppl.Ynve Lövgren,Ka rl Strand omv.Rev. E .Zetr~us 
Hrtrry Gust;wsson omv. Solbräcke nyv. Suppl.Herbert 
eust~v!':lson OJ:tV. Bengt Lampa nyv. Arbetsl. f ör nor1•a 
Nils Nilss on, s ödra Carl Ström. 
någon undrade om vi kunde gör a något f ör vår halv
oter a l.llleQom att sysselsä tta sig med och ev. fri
ti,lssyss els2.ttning och underhållning för åldre.En 
medlem m.~ nö j es~omrni tt~n bcgiirde or det , reste ·-st;g 
och · na att han kunde anskaffa en roddappa.rat bl.a. 
Till nöje sk. omvaldes hrr Lööv, Solbr?.cke, Harry 
Sandel l. 
I•!ed.l. får 11u inte l ä ngre s ä gas upT). 
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' .!~-5.2_ 
Kassören upplyste om att kassabehållningen för nårv. 
är 43;80. Vattenpumpen på norr~ krånglar,vattenfrå
gan är prekär. 

19/6:55_~lvår~~-
Nu säger ordf. Svensson att stora st. hade gett styr-
elsen för lärje en reprimand f ör att kolonister 
blivi·t uppsagda. Detta har styr. ej r ätt till enl. 
stadgarna. 
Frågan om ljus i våra hus håller på att planeras. 
Nöjeskommitt~n fick uppdraget att ordna en fest f ör 
barn och äldre. Ström hade skänkt en ~~slags tavla 
som han tackades f ör. 

3L7:22_ 
En ny pump på norra omr. beslöt styrelsen a tt inki5pa 
till Ett pris av 640kr 

28/8.-55_ 

Förre ordf. Gustav Svensson död. 
Efter översyn av -.området var det återigen alctuell t 
med uppsägningar. 5 st • 
.!.!L2:55 __ 
En vänthall vid Gråbovägen skall nu byggas av virke 
som skänkts. Efter årets översyn av omr.blev resul-
tatet 9 varningar och 5 u~psagda . 

15/12-55 -----
Ing. Stenberg var motstå]ldare ti 11 att f (5reningen 
bygger vänthall vid Gråbovägen i egen regi. Elljus 
kan nu ordnas för hela omr. f ör en grundavg .av 18kr 
Kassör Nor~n rapp. att kassan består av 1108kr • . 
skuld till nöjeskommitt~n 600kr. 

~L2-5~ 
F örest. V.Olsson rapp.att lott nr 3 har bytt ägare 
och att den nye ägaren-vill s älja omedelbart. 

12/2:2.~_!::~~! 
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Karl Ström Öppnade mötet. som ordf. för årsm. val
des Herbert Gustavsson. Jus teringsm. K.Thunström, 
G.Hj ält. Tors ten Olsson l ott 9 tackades f ör att han 
sk~nkt virke till vänthallen. 
Kassör fö~eslog att andelsf. i fortsä ttningen bör 
ha hand om f örsäljning av rör, cement m.m. 
Val. Förest.Verner Olsson omv.Ordf. Herbert Gust
avsson . Övrig styrelse Erik Karlss on. Suppl. Yngve 
Lövgren, Karl Strand. rev. Bengt Lampa, E.Zetr~us 
Harry Gus tavsson.S~ppl . Svantesson,K.Pettersson. 
Nöjesk. K.Pettersson, Torsten Olss on, herro f ru 
Ahlbom, Bengt Lam9a, Fru Eliasson, Elof Finnlöv. 
Representant till kongressen i Halmstad 1956 Ver-
ner Olsson, Suppl . Herbert Gustavsson. 

10/6-56 ------
Förslag från f örest. att en del lotter som ej 
uthyrda ·:-skulle delas upp av sidolotterna. På 
sätt fick 10 l ot t ägare en och en halv tomt. 
Arbetet med en ny dansbana hade påbörjats. 

!IL6-56_~~!!~~~! 

var 
o sa 

H. Gustavsson öppnade mötet. Justm. Thunström och 
Lampa. Lampa rapp. att dansbanan skall vara klar 
till midsommardansen. Zetr~us manade till f örsikt
i ghet med besprutningen av träd och buskar så att 
vi inte sprutar ihjäl våra bin som vi har på omr. 
Verner Ols.son beviljades lOOkr som representations
kostnader till kongressen i Halmstad. Arvode till 
styrelsen be'B!tärndes lOOkr för 1955 och 150kr.l956 

?_~/_7-~~--
Vid synen av området gjordes inga större anm . men 
en medlem fick uppsä gning då han inte inbetalt arr. 

12/8-~~-~~~~~~~!~~~~~~~~ 
Det r app. att en medlem hade hyrt ut sin lott med 
stuga till andra ·icke medl. och dörför kommer att 
uppsägas. En hel del f örbudstavlor mås te uppsä ttas 
då våra tills,ynes enkla regler inte kan fÖljas. 
Hopeder och cyklar exvis får inte framför as f ör 
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J'ri)jesåkning. ;.~n del inv.'indninga.r e;jordes mot <-1ll <t 

dess::t fr.irbud då do~ k~n .'i.ventyr3. trivseln. 
::~n ny frHmstä llning t i 11 j !:i.rnv:igen om varnings
ljus vid övergången skall göras 
~3L9=~~ 
En lottinneh3.vare på norra or!1r. so :n h~tde bott i en 
byscha i många år fick nu tillsägelse att utmins4;
one påbörj:c grunden till huset och va.r a Cirdig med 
den t ill n::ista syn, annars blir det u pr:>s'ignin.g av 
kontrCJkte t. 

~1/~::-2I_!::~~-=-
Till ordf. för å rsm. valdes ing. Stenberg. Sekr. E. 
Karlsson. Justm. ~innlöv o J ohn Per sson. Ang. in
k öp ~v en motorspruta för besprutning av omr.bord
lades då ekonomien va r dålig. Oförändrade ~rvoden 
bes l ut.?,des. 
Val. ?örest. Verner Olsson. St.ledamot C~rl Str öm, 
C :er l Olsson. suppl. Lövgren, St r a nd. Rev. Zetr~us 

H. Gustavsson. :'Ju!-,pl. A.Nor~n, Hjäl t. Nöje sk. ;;:l of 
~·'innlöv, Einar Jansson, Bri tta 6lsson. 

19L4-51 __ 
l"örest.u'f)pl:iste ett f örslag från stora. st. att man 
skulle f örs ök~ öka intresst för kolonirörelsen ge
nom att ha visning för allmänheten vissa söndagar. 
Strelsen beslöt att avvakta tills v. 
På förslag av Carl Ström beslöt st. att blomster
fonden skall ingå i kolonikascan och kransa r f i:ir 
avlidn[', rnedl. föras på omkos tnads kont o . 

12/5-57 -------
Som arbe tsledare f ör södra omr valdes Gustav Lin
dahl och norra Sixte n Johansson. s tyrelsen beslöt 
att pJ norraomr.ta en del rav lekplatsen till bil
parkering, men beslöt att bilägarna själva får st~ 

f ör kos tnaderna samt i arrende till förengen bet
ala 3kr pr itr. Vidare beslöt styrelRen at t tomt 
119 på s ödra omr. s amt omr vid gamla d:tnsbanan ock
så skall bli parkeringspl. 
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500kr ans logs f ör ändamålet. 

~~6-~--
En lottägare som häftade i .skuld till kolonien fick 
ultimatum att antingen betula skulden_eller grunden 
till hans hus rivas. Verner 6lss on och E.Karlsson 
fick uppdraget a,tt meddela styrelsens beslut. 
Elof Finlöv och Einar Jansson avsade sig sina u~ 
dr ag i nqj eskommi tt~n . VidEIXe be slöts a.tt dom som 
skall ha parkeringar mås t e också ha bil. Änkor till 
kol onister som avlidit skall befrias från komm.tid. 

23/6-~1 
En skrivelse från Nor~n. I denna begärde han a tt s ty
r e l s ens å t gär d att gör a en parkeringsplats f ör bilar 
vid lekpla t s en på norra. skulle upphävas på hal vå r sm
liksom att styr. nkulle å l äggas att återställa plats
en i urspr ungligt skick. s tyrelsen bes l öt att f ör eslå 
halvårnm. a.tt godknnna s tyrelsens åtgärd och att Nor
~ns skri ve l se ej f ör <mleder någon å tgärd. 

23/6:57 -~!vå~-· 
Justeringsm. Arne Nor~n och Ni l s Sandel!. 
mötet godkände r app. om arbeten som var utförda, men 
kri tiser 2.de ntt inte gungorna ock en del andra an
ordningar hade kommit i ordning . Erik Karlsson sa 
att om skä l fanns f ör anmärkningar på styrels en så 
nkall detta ske i s törre sammanhang. En stödmur vid 
t omt 27 Hjärpe,föranledde diskus ion om vem som skall 
bekosta den. Karl Strand och B. Lampa ansåg naturligt 
att den skall bekostas av kolonien då denna mur skall 
hindra vägen at t r asa ner på nämda tomt. Beträffande 
vägen till utsikten vid t omt nr 11, Evert La~sson sa 
han att han s j älv ha.de ordnat så a tt det gick att 
komma f örbi hans tomt till uts i kten. Larsson sa ock
s å att det V<J.r oklart om marken vid h <1ns tomt om 
de t var hans eller koloniens . Erik Karlsson ge~älde 
då att kartan visar t ydligt att de t är koloniens 
mark. En skylt som visar vägen till utsikten skall 
u~nsättas till allas trevnad. lotterna l - 11 som 
lagt ock bekostat ledn.för vatten från cisternen 
skall f å dom inlösta av f öreningen. 
Höjeskomm.kompletterades med fruarna Hjält.' 
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Gustavsson, Hedberg,Anne-Marie 6lsson och hr Bern
hardtz. Parkeringsfrågan skåll nu l ösas.H.Gustavs
son framf örde styrelsens s.yn på frågan . Parkering-
ar mås t e ordnas. Han f örslog mötet att godkänna de 
åtgä~der som gjorts på norra omr. vi l ekplatsen som 
nu är f ä rdig. Nor~n ansåg att det ej var så stort 
behov s å vi behöver ta våra lekplats er till parke
ring. Vidare ansåg han att styrelsen hade (iverskri
dit sina befogenheter nä r dom tar vå r a lekplatser 
till 'parkering.Erik Karlsson ansåg att det mycke väl 
kan gå an att ha både parkering och lekpla ts på C.en 
tomten. Flera synpunkter framf ördes, bl.a. att frågan 
skulle bordläggas till nästa möte och at t omröstning 
med slutna sedlar skall företagas. Vid före tagen 
r östning på detta möte med handupprä ckning var 23 
r öster för bordläggning och 13 mot. 

9/8-57 
s tyrelsen beslutade om förbud f ör okynnesåkning med 
moped samt buskörning med trampcykel inom omr. 

18/8-51-~~~~te_ 
Ordf. Gustavsson -öppnade mötet och hoppades a tt det 
skall bli en tradition med ett sensommarmöte innan 
vi skiljs f ör sä songen. ~ill j ustm. valdes E. Ström 
och C. Carlsson. Inga större anm. hade gjorts av den 
stora synen • 

. Den bordlagda frågan om parkeringspl. vid lekplc:dsen 
på norra togs upp. J~ or~n h öll fast vid s itt yrkande 
om att lekplatsen skulle återstä llas i det skick 
som den var innan intr8.!tget. Lampa ville att det b(ir 
beslutas nå detta möte att det s kall var~ lekolats . 
Men det kUnde ju inte gå f ör s i g nu u t e.n det f år då 
inkomma en skrivelse till styrelsen med förslag . om 
detta då detta inte hörde till den behandlade frå
gan. Efter diskution f ör och. emot beslutades om slu
ten omröstni~g vilket r esulterade i att 33 r öster 
avgavs för s~relsens f örslag och 17 mot. som var 
Nor~ns yrkande . 

3/l0-5L 
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s tyrelsen beslutade att källargrund.en på. lott 72 
måste rivas då det ~sågs att ett hus inte gick 
att bygga på den och innehavaren blev sjuk och sen
are avled. 2 medl. skötte om rivningen och fick sten
en f ör besväret. s tödmuren vid tomt 27 är nu klar och 
kostade 119kr i material och gjordes på kommunaltid. 
Ett 40tal medl hade nu tecknat sig f ör indragning av 
el i sina hus. Rapport om den omstridda parkeringen 
på norra är inte slut än. Fr ån stora styrelsen rapp . 
att en skrivelse inkommit, undertecknade av 9 kOlo
nister fr~n l ärj e att styrelsen pa egen bekostnad 
skall ~terställa lekpla t sen i ureprungligt skick. 
Skrivelsen skulle behandlas o~h motiveras till sto
r a styrelsen. 
Ing. Stenberg har avlidit och Carl Ström r app. att 
han skicka t en krans till hans bår. 

g3Ll=_.!2~-
En r app. från stora styrelsen a t t dom beslutat att 
suppleanter ej f å r n i:i.rvara vid styre lsens s amman
träden. 
En l ottägare hade f ått uppsäGning och en varning f ör 
dåli g skötse l av s in l ott. Ang.skrivelsen från 9 st. 
medlemmar fr~n Lärje om å terställande av lekplatsen 
hade inte f cranlett någon å t gä r d från Huvudstyrel::>en. 

~~ig:ss_~.:~~.:. 
Till or df. f ör år sm . va l des Erik Zetr~us och sekr. 
Thure Ber ggren. Justm. A. Andersson , G.Rj ält. 
Val. Ordf. Herbert Gustavsson omv. ledarn. E .K~rlsson 

Sunpl. Lööv och L0vgren. :;'rSr est. Verner Olsson omv. 
Rev. Thure Berggren. suppl. G.Hjä lt,Gunnar Karlson 
Arbets: .• John Ström, Lindahl. Nöj esk. Anne-l·larie öl s
on Verner Gustav8son, G.~::trlsson , '::l o f '" inHiv, Per 
Ol sson o ~al~qvis t. 
!Wjning av arr ende t från 10 till 17öre kvm. godk. 
Den årli ga avg. :-;.v lOkr slo~)acies . 40kr sk~ll erl:ie
g.:.s av medl ~m som inte gör någrc.1. komrnun.:~l tim~:w.r. 
Beslut h ride f atta t ::> av stor a st. a tt god::.Cånnfi pnrk
erinecpl.A.t s en p ,\ vt~r"t norrr~. 011r . Vidare godkändes 
si cliplattor sor.1 kU.dsel !)Q Yåra hu~ . 
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':'orrc l o::;c t tern:.\ son vi ho.r 1J i.;r nu Gl o,)aE> och anvi~.n

d~~ ~~r u~~l ae och matcri ~l 

::';) ::.~en t. r ;l.?:f1• att n:1t;on moti on ti l1 s t :Jra s t . e.nc. 
su ppl e a. . .>1.ts r'i. t t n tt n'i.rva rn vid stora r:> t. samman
konstor int e behi·iv e r gö1•as då de t enl. st::tdea r n:'l. '"i.l' 

till~te t f 0r s~~~l. a t t n1rvar a . 

~.:2[~:~:~.- ~:?:~~~~~~.: . __ 
Qrdf. H.Gust,wsson. Jus tm. Hj iHt, Z~t!'~uw. 
Då vattentillgåne en var lcnap~1 v'~dj ade ordf. till 
medl. a.t t inte anvånda s l ang f ör vatt~in~ . :;' a.rtbegr . 
inor.J omr. av högs t 15km. besl i5ts . Dom som skR-11 h a 
in el i s ina hus f å r be t a l a en ::~.ns lutningse.vg . av 
150kr. 

~L!g:~~-
Någon medlem hade tidi gare f ramf ör t en önsk2.n om 
att om inte mannen kunde ni=i.rva.r a vid medlemsm i) te 
s å borde hus trun få r ös t a ist.n let, men de ttr:'. kunde 
inte beviljas d å det strider mot huvudföreningens 
stadgar . Zndas t den som står fö r kontra~tet får r ö
sta. 

lr~.=.._!~L~:-!~~2-
0rdf. Gu s t av sson blev va l 1 att leda ~rsm. f örhandl. 
Jus tm. Zetr~us, Å . ~ndersson . 
s t y r elsens ar v . h ö j s nu från 175kr. till 22 5kr. 15kr . 
varde r a till rev. och 50kr till arbetsl~dare. Tv å 
ledarnöter till st. C2.rl Ström omv. Harr-J Gustavson 
nyv. Rev. Zetr~us omv. Hj ä lt nyv. Suppl.~l as K ;:~.rl s

s on nyv. Pör est. Verner Olsson. Nö j esk. A . ~ndersson 

Ek, 1-!ilss on, samt f ru '"-rna. Hjil t och :Serntsson. !~vg. 

för kommunaltid s ä nkt es från 40kr till 30lcr. Zn tele
f onhytt v.:~.r nu upps a tt på norra omr. i en f örutvaran
de t orrclosett. Till elavUis"~.re V.J.l des V . Ol s son f ör 
norrn.och Carl Ström f ör s ödra . Till o:nb. f ör leong
ressen i Upsa.l a va l des V. Olss on mP.d He r bert Gus t a vs
s on som su:ypl. 150kr ana l ogs . · 
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19L1:~2-
Knut Karlsson l ott 25 utsågs att sköta tipuen som 
han gjorde med den äran i många år. 

18/6-~2~~~~!~E~~!-
Justm K.~ransson, Sixten J ohansson. ?ör s lag om höj
ning av arvodet flör s tyrelsen framkom men avslogs. 

18/8-59 
En telefonapparat på s ödra hade efterfrågats och 
skall ordnas. Beslut fatta4es att inreda ett sam
manträdesrum f ·ör styrelsen på norra i dom gamla to
aletterna. En toa lett skall vara kvar som reser:. 
Alla lottägare hade nu ordnat sina toaletter själva. 
En brunn på s ödra vid lott 107 skall grävas och · 
cementringar skall l äggas ned. 

14/1~-52_ 
En lottägare skall sägas upp enl. huvudstyreisens be
slut. Herbert Gustavsson meddelad~ att en damklubb 
bi~dats inom omr. med Anne-Marie Olss on som ordf. 
En l änkrörelse från kortedala ville hyra vår fest
plats, men detta avslogs av prinsipskäl då endast 
medl.inom omr. kan f å hyra den. I en skrivelse från 
Angereds el. ,meddelades att om inte avg. ä r inbetalda 
senast den 2 jan. 1960 avbryts leveransen av el. 

7/~:!_260_~,::;::~!-
Att leda mötet valdes enhälli gt sittande. Sekr.för 
mötet utsågs Harr,y Gustavsson. Justm. Persson oeh 
Zetr~us. Alla arvoden förblev oförändrade. 
Val. Förest. Verner Olsson omv. Ordf. Herbert Gust
avsson och ledarnot efter Erik Karlsson som aysagt 
sig, valdes Nils Sandell. Suppl. Y.Lövgren, Elof 
?inlöv.Rev. Carl Olsson. suppl. Margareta Johansson. 
Nöjesk. Ek och Å. Andersson. 
Det beslutades att även Maka eller f.iake som CilVlider 
och . inte står för kontraktet skall hedras med en 
krans. 

15/4-60 __ 



~öreståndaren måste ge en medlem 108 en åthutning 
för att han i provokatoriskt syfte ställt sin 
grind öppen åt vägen så inga bilar kunde komma f ör
bi utan att gå ur bilen och stä nga grinden. C.arl 
Ström rapp. att han inköpt ett kassaskrin som kost
at-· 51:75 men prutat ned det till 40kr. 

gl/6-~2-
Den nya exp. på norra togs nu i bruk för första gång
en. En blombukett från Damklubben stod välkomnande 
på bordet. Pumpen på norra. krånglar ofta ock då har 
vi god hj ä l p av Nils Sandell.som alltid ~r villig 
och kunnig att hjäl pa oss. Materia l norra 250kr 
s ödra 350kr. 

~2/6:~~~~~våE~~~--
Justm. Oskar Persson, Oskar Eriksson. 
Vi har nu expeditionstid s öndagar april- au g. 10-12. 
Torvströ tas hem av andelsf. på beställning. D2~
klubben skall ordna midsommarfes~ligheterna . 
Då några medl. qygg t sina s tugor av sten s å beslut
ades att det inte l ängee får förekom~a. s t yrelsen 
skall kontakta s innan ett bygge påbörjas . 

24/9:~~-
Styrelsen beslutade att en fast avg. av 1 3:50 skall 
utgå som elavg; Päreningen skall nu ta över l edning
ar som medl. lagt ned sj~lva och Nils Sandell skal l 
l eda detta ar bete. 

18Ll~:~2-
nu kom en rapp. om att Vi fått ljussignal er vid j iirn
vä gs övergången f är dig och att ledning dragits från 
l ott 49 där j är nvägen hade egen m~tare. 
Vidar e hade det kommit ~eddelande on att Erik Zetr~us 
hade avlidit och att krans skicka t s till hans bår. 

~Lg:_!2~!-~E~~:_ 
Herbert Gustavsson leder år sm. Sekr . Erik K2,rlsson. 
Justm. Ek, Lövgren. 500kr bevilj~des i arvode till 
s tyrels en. 
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Val. Till f öreståndare omvaldes Verner Olsson, 
kassör C a.rl Ström.Rev.Hjäl t, Margareta Johansson. 
suppl. Karl Fransson, Oskar Persson. Som n öjeskom
mi tU fungerade Darnklubben. Damklubben stod odkså 
för kostnaden av serveringen på mötet. 
En ny pump på norra beslutades inköpas för 1600kr. 
Till kongressen i Stockholrn valdes Carl Ström som 
också fick 250kr i ersättning,. En vattenavg. av 
5kr pr medl.och år beslutades. Förest. skall ha 5kr. 
för varj e ny medlem som han skriver in. 

4/6-~~-
Vi har nu f ått l öfte av stora styrelsen att själva 
be stämma vilka f ä rger vi skall ha på våra hus, även 
klädseln.Bilarna på våra vägar börjar nu bli prob
l em d& det dammar o·::h r yker och f \irstör fru.."!cten som 
för en del blir helt f örstörd och smakar bara damm. 
Att sälj a dricka på o~r. valdes Henriksson lott 156. 

7/8-61 
Vid synen på omr f ör ekom en de l anm. och förest. och 
ordf. fick up!Jdr age t att att ·Uppmana dessa att hålla 
ordning på sina''torp~ En medlem som s lagit grä smatt
orna vid entren till södra omr. ville ha 13,5 timmar 
styrelsen t yckte det var på tok för mycke men måsta 
ändå bet~l a ut det då arbetet redan var utfört. 
Elof Ström hade inkommit med en skrivelse dä r han 
förs l og a tt dom manliga medl. p& kolonien skulle an
ordn:~. en f est och inbjuda Dnmklubben som gLister. 
: rter diskussion beslutades att l ägea skrivelsen ti l l 
handlingarna s åsom icke realiserbar. 
? r ågan om bättre planering och planteringar på omr. 
kor:1 u:·,p. Uils Sandall och hans broder Harry Se>..nclell 
skulle efterhöra om vi kunde ahskaffa tr.'id och bus
kar. Efter en tid kunde vi häm t a s&.dan8. från plant
skolan i Sl ottsl!wgans plantskola . Bernhe..rdsson. so -:~ 

v~r chRufför stod f ör transporten. Beslut fattades 
om r~tt det gaml a magasinet som fanns kvar sedan 
r;ården fanns skulle riva.s, källaren som va r under 
den ie;enfyll a::::; . Detta v&.r s i s t a byggnaden som fanns 
kvRr efter går c'l.en. Den l åg där vi har UUl)StiUlning 
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av våra latrinkärl på norra. omr. 

17/8-61 Halv~rsm. ----------Jus tm. Zrik Karlsson, Ce.rl Olsson. N'y Pump på norra 
hade insta~lerats . Även en handpump hade inköpts till 
brunnen vidlott nr 9· Toalettbyg~aden på s ödra skall 
göras iordning till materia lbod, men två toa letter 
skall vara kvar. Vi hade våran ti pp i dalen vid id.r
ottspl a tsen och där hade nu l agt G ned r ör f "i r 450kr 
En medlem frågade varför r ören lagts aer baklänses, 
men fö rest. svarade att dom fortsatte från tidi ear e 
lagda r ör ovanför ti :open. Det klagad~ g;mska allmiint 
nu att det ryker från våra vägar. Ström sa att skall 
vi sal t a vägarna s å k os t ar det 400kr varje gång och 
då är det nog bättre att f å in kostnadsförslag p~ 
asfaltering av vår a huvudvägar. Fr ågan om a tt mura 
en brännugn hänsköt s till år smötet. Ordf. förslog 
att vi skulle flytta vår fest~lats till parken på 
norraomr. Hen då s a någon at t det nog är ol ämnligt 
dö.e f ör det ä r så hemskt mycke rrryge diir. Men fest
platsen blev kvar där den nu ligger och där den var 
planerad från början. Erik Karlsson f öreslog a.tt väg
arna borde permanentas och att bilägarna skulle stå 
för kos tnaderna:. Fr ågan hänsköts till årsm. Vö.ttnet 
nå norra var i cke drickbart och en renare skulle kos
ta 2800kr. "'r ågan till år sm. 

11L~=-!2~3_!!~~~~~ 
Till ordf. f ör årsmötet valdes H.Gustavsson, sekr. 
Erik Karlsson,justm. Ake Andersson,Harry Sande ll. 
Styrelsen rapp. Att kilovattpriset höjts från 10 
till tolv öre pr kvt. Uppsä ttning av plasttak över 
altanerna f år göras efter anmälan till styrelsen. 
Elof St r öm hade deltagit i kongressen för sv.Kolo
trädgårdsförbund. När han inte sjä lv kunde närvara 
vid årsm. hade han tala t in rapp. på band som spel
ades upp och godkändes. Arvoden, styrelsen 500kr, 
rvvisorerna 60kr. 
Val. Förest. Verner Olsson, Ordf. H.Gustavsson omv. 
rev. Karl Olsson.Suppl. Y.Lövgren, Elof Finlöv. 
nöjesk. Damklubben. 
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Nöte t beslutade att v ägarna skall permanentas till 
en kostnad 2-v 20000kr. och att en extra uttaxering 
av 165kr pr medl. skull~ utgå. f;iö jlighet skulle fin
n <'-s att dela UP!1 summan på ,två inbetalningar. I en 
skrivelse från Paul K::.rlsson lott 124 ingick försl ag 
e.tt soptinDen skulle slopas och istä liet l åta Ange
reds kommun h.i.mta v år a sopsi:ick2r. I"örslaget godkän
des. lYils Sandell avgick ur styrelsen och blev av
ta.cka d r:sr sin;::!. mycket betydelsefulla insatser. 

17/4-62 --------
4 st . Anbud om asfaltering av vägarna hade inkommit. 
~n gåva f r ån ])~klubben p& lOOkr som bidrag till un
derh<'lllning och kaffe för <lrsm. Ordf. · läste u pp en 
r emittera d skrivelse från stora st. Denna slrivelse 
v".r undertecknad av 3 st . kolonister frun Lä rje som 
pr otest mot dom !)laner·:::'.de v ägar1)etena inom kolonien. 
Lokalf. .!.terremmi tterade skri ve l sen utan avseende. 

24/4- 62 extra medlemsmöte. 

Justm . Ake Anderssonl Karl :?ransson. Nu skulle årsm. 
beslut om extra uttaxering avgöras.Det var diskusi-~ 
tion för och emot och sluten omr östning företogs. 
62 st. medl. var röstber:~.ttigade och v ale t utföll så 
att styr.f nr?lag om asfltering f ick 32 r öster och 30 
cnot. J2.g själv tyckte det var konstigt att inte sty
r e lsen fick större majoritet för asfaltering a v v ug
a rna då dol7l var i så d &.ligt skick att våra de;ner som 
hn.de höga l::lack:1.r knappt kunde ta sig fram. 
Sonarna k octar nu 75ör c pr s~ick, men om vi vill ha 
en bil soM ti nnar blir de t 1: 50 nr kbm. 

11/()=~~--
Tinpen gc'l,_r som v:mli ,o:t tills vi ordnat det pa anr. ;:l.t 
s .:i.t t med sopornr-.• Den s.k. synen skall nu t;ör as en 
~;tmg om å r e t. :=!n skrivel se från De1.mklubben som vill 
me ~' verka till unnf ör 2.nde av ett klubbhus. S tYr~lsen 
verkade negativ. till denna fråga just nu och"-be slut
ade om bordl~ggning t.v. 

12L2=62_ 
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F öreståndaren r app. att vi kan få låna pengar av 
stora för. f ör asfalteringe~ tills vi f å r in den 
extra uttaxerin~en. 

30/6-6 2 Halvår sm. 
---~--~-- .. -----------
styrelsen har nu beraknat att asfalteringen drar 
on kostnad av 18000kr. Vi h;u- nu f Ätt l ov av An ge
r eds k ommw1 att tip~a vå r a s opor p <~. derc.s tipp f~r 

ett pris av 1,50 pr kbm. 1, 75 pr s l ck skall medl
enunarna be tala. 
Vid synen hade det anmä rkts p ?. a tt h.'ic l~arna v ar i 
allm~i.nhet fö r h i-.)g8., kroki ga och yvi ga. En medlem frå
gade on h ö jden skulle miitas på ut eller insida..."l av 
tomten och fick då till svar a tt d e t skall m.<itas p& 
insidan. Plasttak i5v er altanerna f å r nu göras enli gt 
ritningar som utfä r da ts. 

~~ll~=~~·--
Förest. Verner Olsson rap~ . att Gatu o V~g nu 1r 
f i.irdiga med asfalteringen, 2458 kvm. utom de t tn .:;,r 
en del parkeri ngsplatser asfal terc/l.e på bi l ilgarnns 
ee;en bekos tna d. 16000kr var nu u tbeta l :.J.de fö r asfalt
eringen och ett 'å r s t;aranti har l äm1·1ats. Vi behöv<le 
inte ta något l ån då 1 3700kr inf lutit från extra ut-
taxeringen. ' 
Vid ett möte mellan repre sentant er f ör stora styrel
sen och O:::i teborgs Stad vi sade det s i g a tt staden v c_r 
positivt inst.:illd till kolonirörelsen och f' lera nya 
onr åden '!11 P..Jieras och att L~rj e- Hed h a r f:OdA. u tsik
ter a tt f& V.<J,r a kva r. Total t kos tade v 3.garna 20500k r 
Unelertecknad hade genom s kri ve l s e b e t t .. ~t t f <.'t d i spo
ncr <'- tomte r na 83 - .S4 f ör en big~rc~ . :::>0tta bevilj
acles , och jag hacle sed 'l..n min bi g l r d cFr till 1967 d:!. 
j ag k öpte ett ~r~ntorpshus f 8r bin~ och nu ~r det 
s. k. bihuset eller b ikupan . 

?.lö tet avhöll s i lokalen Lundgatan 8 och efte r miitet 
f irades kolonie n s 20årsfest. 
Att l eda år s m:5 t ets f örhandlin G~?..r VP.l o e s H. Gur.:t::wn
s on, sekr. Erik Karl sson, j·.J.s tm. :~lof Str i:im, Be:.1 ,';"t 
Le.mp:c 
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s tyrelsearvodet oförändrat. 500 till st~rr, f.Okr till 
rev. 
Val. ?örcst V, Olsson avs ade sig sitt un,drag ooh i 
h~n~ ställe valdes Carl Ström. Till kassör va ldes 
Clas Carlsson och övrig styrelse Harry Gustavssåm, 
Lennart Hilsson. G.Hjält och J.:argareta Johanss on un
da.nbrtd sig å terva l som revisorer, B. Lampa och Thure 
berggren nyvaldes.Suppl. Karl ? ransson , Oskar Person 
Höjeskomroi t M, Damklubben omv. ~~u höjdes också arren
det me~ tre öre kvm. till 20öre. och särskild avg. 
från 15kr. till 50kr pr medl. och år. Verner Olsson 
avtackades rned blommor f ör den tid och arbete som 
han nedlagt under Tiden som f örest. Under f esten som 
nu började delade huvudföreningens or df. Bertil Enan
der ut ~i' örbundets förtj änsttecken till Carl :O:bröm 
f ör hans insatser under 20 år som han varit medlem. 
Vidare erhöll en rad medlemmar diplom f ör långt med
lemsokar. 

~6/2=~2--~~~E~~~~!~~~~~te_ 
Justm. Verner olsson, Thure Berggren. Konfirmering 
av f öregående mötes bes lut om höjning av arrende. 
l·iedlem 124 påstod att f öreningen f ått 13000kr i åter
bäring från stora föreningen och undrade nu vart des
s<:> pengar t agit vägen. Verner Olsson f örsökj;e f örkla
ra att han tagit med dom fastn avgifterna också men 
dom var ju inte inbetalda till stora föreningen. 1-i.en 
de t gick i n te att övert;'lga honom om det, s å han miss
t1~~te ~tt det inte stod r ätt till med kassan. Hen 
fick en skarp tillrättavisning av ordf. Hr> n begärde 
d& sluten omröstning i frågan och mötet kunde god
k i_inna styrelsens handlande. Vid r östning utföll 12 
f ör den missnöjde och 21 för styrelsen och en blanJc, 

26/5-6 3 

Rann. om att föreståndarens arvode skall utbeta l a s av 
stlbra styrels en. r•:edl. 124 hade väe;ra t at t l å t A. f öre
ståndaren underteckna sitt kontrakt. Stora styrelsen 
ville f i:irlägga sitt möte på L.3.rje vilket beviljades. 
:3r a.ndkåren hade vari t här och utsett plats f ör br=i!"'.n
ugnen . ;·;garen till lott 72 kunde inte utny tt ja sin 
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lott på grund av bristande tid som han sa och häft
n.de iiven i skuld till f öreningen "'-V arrende m.m. 
Undertecknad erbjöd sig då att köpa byschan och 
hs. som materialbod i min bigård vilket beviljades 
mot att jag utförde arbeten med brännugnen. ?ör
s!Hjningen av dricka åtog sig Gunnar Hj fil t att skö
ta om. Festligheterna för midsommar åtog sig DP~
klub,oen ::> tt sköta om men då ville dom ha dansb2.11an 
rikti gt iordning och dom lovade även att bekosta en 
hel del material som fattades. 

!2~=~1-H~lvår~~~-
Ordf. Harbert Gustavssob. Justm. Erik Karlsson och 
~ lof 3tröm. Rapp . om att resa till Norge med buss 1 
pris 1 3kr. Från och med nyår skall vår koloni heta 
Lärje-Heds ? ritidsområde. Ordf. vådjade till medl. 
att hjälpa till med kommunalarbetet så vi kan f~ 
vårn. nödvändiga arbeten utförda och up~lyste då om 
att 6kr pr timme utbetalas . 

15/10-63 

?örest.rapp. att vi nu har 113 medl i f öreningen. 
Tirånnugnen hade proveldats och det visade sig att 
väggarna spricker och att ingen eldning får ske 
förr~n v åren. ?ör att iordningställa våra entr~om
r åd.en skulle en firma ha 9235kr· Hela vår kassa var 
9000kr så vi får ordna dessa arbeten på ann~t s ä tt. 
Damklubben gjorde nu en ny hemställan till styrelsen 
att ta upp frågan om en samlingslokal. Damklubben 
kan nu ställa upp med 3000kr som grundplåt. styrel
sen ansåg det inte genomförbart nu av ekonomisk;:;, 
ski:il men f öreslog att ta U!-Jp frågan p~ årsmötet. 

30/10-63_ 

Happ. om att vi s lagit ett r ör under Gråbovägen som 
vi sedan kan dra slangar och ledningar i genom och 
på så siitt kan vi förbinda norra och s ödr2. område
na . Vidare rapT) .att en stuga på tomt 116 brunnit ner. 

20/1-1964 

En ny skrivelse från Damklubben där dom vill ·att 
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styra l sen skall ompröva frågan om att bygga en sam
lineslokal. Damklubben förbinder sig nu att stå för 
halva kostnaden. En kommitt~ skall nu tillsä ttas 
och frågan hänskjuts nu till årsmötet och medlemm
arna f nr avgöra om dom vill ha någon. lokal. 

~=~:L 
En skrivelse från Paul Karlsson lott 124 hade f ör
anlett styrelsen att sa~mankalla till extra möte 
där även revisorerna var med. Skrivelsen innehöll 
mycket grova ~~lagelser på förvaltningen av f ör
eningens medel under de sista 10 åren. Han ville 
också ha revision f ör de sista 5 åren av auktori
ser 2.d revisor. Skrivel sen genomgicks· nu punkt f ör 
punkt. Efter diskusion var samtliga eniga om att' 
Karlssons anklagelser saknade all grund, alla var 
också eninga om att revisorerna föreslår årsmötet 
att f a t ta beslut om att sk~ivelsen är så kränkande 
mot de~ s ittande och f öregående styrelser och rev
isorer att den ej tas u~p till behandling, utan 
l~g~es ti ll handlingarna utan åtgärd. 

9/2:~~-~~~~~!!_ 
Eerbert Gustavsson leder mötet. Justm. Gösta Gustav
son och BerrLllardtz. Sekr. Harry Gustavsson. Stora st. 
hade godk~nt namn.:-.indringen till Lärje-Rads Fri tids
område. Ordf. uppmanade nu medl. att använda vårt 
nya namn. Arvodet f ör styrelsen höjdes från 500kr 
till 675kr. Revisorerna från ?O till 90kr. 
Val. Förest. Carl Ström omv. Ordf. Herbert Gustavs
son avsade sig återval och Ake Andersson nyvaldes 
på två år, och l edamot tenn.art Ni l s~ on . Till suppl. 
omvaldes Elof Finlöv och nyvaldes B. Lampa. _Rev. 
Carl Ol sson omv. Kongressomb. valdes Harry Gustavs
son, suppl. B.Lampa. Nöjeskommitt~ Damklubben. 
Den gamla dansbanan skall rivas och allt virke tas 
tillvar a. Att sköta brännugnen valdes Osval~ ~arla
son lottl31· Damklubbens krav om en lokal blir nu 
allt starkare. Och' nu beslutades att tillsätta en 
kommitt~ som skall arbeta för densamma. Valda blev 
B, L~pa, Gunnar Hjält, Anna-Lisa Ström och Paul 
karlsson. 
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Paul Karlssons Skrivelse l ästes upp och mötet kom 
fram till att Karlsson gått ·fram på ett osympati skt 
s ätt. Ordf. Gustavsson r app. att han genom Enander 
fått veta att Paul Karlsson varit på fasti ghetsnämn
den och f örtalat koloniens f örvaltning. Mötet beslöt 
att l ägga skrivelsen till handlingarna. Paul Karls
son menade att han endast ville f öreningengs bä sta. 

5/3-61_ 
Lampa rapp. att vi i lokalkommitt~n kommit fram till 
en summa av 25000kr och undrade nu om vi kan kosta 
på oss så stora utgifter och vem som skall ta ställ
ning till frågan. Men styrelsen t yckte efter r esone
mang at t det kan vi nog kosta på oss. Nu var det ju 
bara f ör kommitt~ att arbet a vidar e. Till ~irmateck
nare utsågs Äke Andersson och Clas Kar l sson. Ombud 
till stora styrelsen utsågs C~rl Ström med A. Anders
son som suppl. 

!7L3-~1-
Förest. Ström r app. att han ringt Bertil Enander 
ang. r ä tten att ta ut pengar av medlemmarna vid ext
r a uttaxeringar ; · Enander ansåg a tt om vi på två möt
en besluta t om uttaxering och det sedan godkänts av 
stora styre l s en har vi r ätt att kräva pengarna . 
~5-6!_ 
Vid proveldning av brännugnen hade det fatta t eld i 
grässlänten . ovanför och brandförman Harry Sandelis 
stuga l åg i farozonen, men all t avlöpt e l yckli gt til l 
slut. Men efter detta så bestämde s t y relsen att l å t a 
gör a tak med luckor så -att inte gnistor kan "flyga om
kring så l ätt. Elen kostar nu 11 ör e pr kv. 

16/ 6- 64 He,lvårsm. -----·------
För est . rapp. att 20 lotter bytt ägare i år och de 
nya medl. hä l s ades vä l komna·. Brandkåren hade gästat 
oss och vi fick beröm f ör att vi kunde släcka bran
den sj ä lva och att int-e brandkår en behövde anlitas . 
Ett fyrtiotal tyskar hade gästat götaborg och Välen 
hade stått som värd. ~lera kolonier hade besökts. 
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~~-64_ 
I en skrivelse från brandkåren meddelas att vi kan 
bränna i ugnen nä r vi behöver. Nästa F örbundskongress 
skall var a i Göteborg. 

20/9-64 
På en lokal i Puketorp som va r till salu har vi ge
mensamt med Damklubben skickat in ett anbud på 5000kr. 

~7/9:~1-~~~~~~~~~--
0rdf. Ake Andersson r app. att han inbjudit Damklubben 
till detta möte där vi skall behandla lokalfrågan. 
Endast Bengt Lampa hade infunnit sig och ingen från 
Damklubben. J.:ötet tyckte att det var svagt av Dam
klubben som så ivrigt hade arbetat f ör en lokal som 
nu v ax huvudfrågan. Ordf. Rapp. att vi fått svar på 
det anbud vi lagt in på lokalen i Puketorp. Frågan 
är nu aktuell om hur mycket Damklubben kan satsa . 
Lc:mpa redogjorde f ör lokalens beskaffenhet samt ett 
uthus med torrclosetter.Kassören var ängslig f ör ek
nomien och sa att vi hade stoca utgifter f ör andra 
s aker, men övervägande styrelsemedl. tyckte att vi 
Rkall ha en lokal som de flest a andra kolonier har. 
:!3eslut fattades om att hör a efter hos Damklubben v~.d 
dom kan s t älla upp med. Hjnlt,P.Karlsson, B.Lampa, 
C.Ström skall s t a för arbetet. 

~L.!2-64_ 
~ritidslokalen har nu i~~öpts och bet~lat s av Dam
klubben. ~.n. håller den på att rivas och w1gefär 
hiUften ä r reda...'l upplagd på Lärje och resten b ör 
snart var a här också. 
De t r app. att inbrott gjorts i 17 stugor och mycket 
hade stulit s. 

3.?/1:_!2~2-
Ritning på l okalen hade anskaf f ats s amt en k arta p~ 
omr. skall nu skickas till byegnadsnämnden f ör god
k:inna...'lde. En medlem hc:de kl-~gat pA att medlemmarna. 
h 'in6er ut tv'i tt på s öndac;ar na. Ti 11 l.'tr smöt e t l:ar 
:!:lt..rnl:lu'!Jr .en. l ova t b juda ;_1tt ~c:·.ffe och Lampa har lovat 



sjunca vir.:or. 8n motorgr';.skli p~!are skall inkö-pas. 
På ett t i d i gare extra möte hade Paul Karlr;son kri
t:i. ner e.. t köpe t av lokalen d å den enl . hans mening 
vr,r underm Alig. Lokalkommi tt~n h ade ju :;;ett på lok
o..len och f unnij; att vi inte kan få n-J.eo:1 billicare 
lokal. Sist n:~r vi hade halv:1rsm. måste dett::J. av
"br-ytas på c;rund av re gn. Dr;.mklubben h ;tr cv,~rt rttt 
h å l h . sin verksamhet i gån e n'~r do'11 inte har nogon-
st~ns a.tt vara ... Slutligcn godk'i n.des k;5pet med 32 
r Bster f 6r och 9 emot. 

Il 2:~~-~::~~~~~--
o rdf • f c5 r stora f öreningen, ,Jarnsveden, V::>.r n'i rvaraJlde 
och skall nu informera oss om a tt d e t kommer a tt bl i 
taxering p å v år a stugor vilket d.om red.?.n h:u- på fle-
r a andr e. kolonier. Han avlivade också rykte t om a tt 
Li:irje skulle Up-:Jsiigac för avflyttning. H~n luVJ.ade 
os s med a tt hä r blir ingen upps~igning så F inge v?tr t 
kontra.ld giiller. 
At t j ustera år smöt et va l des Sixten Johansson. 
Det beslutades enh':illi g t att a lla bil.q,gar e skall be
t .?.la en viigavgift av lOkr pr år . 
Va l.Till ordf. f ör årsm. valdes Blof Ström. 
årvoden ofö r ändrade. Föres t.C a rl 3rtröm k a ss ör Bertil 
Henskog nyv. Ledamot Frejs, nyv. Rev. T. Ber ggren. 
Ek rryv. suppl. Karl Fransson omv, Roland Forsberg 
nyv. Slcötsel av brä nnugnen Osvald Karlsson. Ordf . 
tackade ~lof Ström som f ört f örhandlingarna f ör å r s 
mr.5tet och avgående ~-<as sören C las Karls son och H;'l.rry 
Gustavsson och en blmmma till Annie Anderss on som 
bjudit p å kaffe vid m9.nga tillfi?.llen. 

I/4:~~-
På detta möt e var representanter f ör Damklubben ordf . 
1\nne-r.-iari e Ols son, Anna-Li sa Ström och lokalkommi t
t~n L~pa1 Hj !H t . F<'rån stora f öreningen r app. att 
Ri tningarna i:ir inl~mnade och svar v~ntas genom nye 
ordf • . Arvid J önss on. Att r~knaut v ad s om blir bill
i gast till grunden för lokalen, r lintar av r ör eller 
betongsten rick Hj ä lt och lampa i uppdrag, likaså 
komplettering av en del virke som gått sönder vid 
ri V1lingen och transport. 
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7/4-65 
Happ. om att andelsf öreningen up~hört och att de 
tecknade andelarna a lOkr har utbetalats till resp . 
andels2.gare. Kvarstående belopp 442 :44 delas lika 
mellan i drottsföreningen och koloniföreningen. 

~9/2:~~-
Genom U!)prepade samt::.l med st. för. förklarade ordf. 
Arvid JönGson att allt var klart f ör up_psä ttning av 
lokalen. 40 st cementri5r 6 twns skall fyllas med be
tong och utg·::ira plintar som biir upp lokalen. 

~~L§=§d_ 
Paul Karlsson 124 hade nu å teri gen visat sin misstro 
genom en skrivelse dlir han misst~nker att elräkning
arna , elförbrukningen,och svinnet som uppkommit inte 
~r rikti gt. Åke Andersson och Carl Ström hade nu va
rit och t a l at med Karlsson och granskat böckerna och 
~ed de t f örklarade sig Karlsson nöjd och han lovade 
också att betala arrendet sor.1 han hålUt ·i.nne tills 
han f &tt klarhet om bokföringen. Plintar till lokalen 
sn.mt r ör f ör v:=tt ten och avl opp .'ir nu f ärdiga och har 
kostat 2900kr. 

~1LI-62_ 
? ritidslokalen har nu kommit så l ångt att man klär 
väggar och tak inv~ndigt. lOOOOkr har nu förbrukats 
St adsarlci tekten hade vari t och inspekterat vårt omr. 
H . .,,n berömde norra omr. och tyckte att de t var idyl
liskt men södr a kunde han inte ge något beröm. Enligt 
beslut får iordningsst~llda parkeringsplatser icke 
överlå tas eller s iiljas. Halvårsmötet har inställts 
på gr~~d av att inga vikti ga frågor fanns att behandla. 

l_L2=65_ 
Signalerna vid j ärnvä gsövergången slutar inte att 
ringa når t ågen går f örbi. Har vis a t sig mycke t · svå
r a att reparera. En. vattenrenare som vi installerat 
på norra omr. fungerar inte och vårt vatten därifrån 
.'ir inte drickbart. Som r äddning har vi källan vid 
tomt nr 9. Lokalen ä r ·nu n~~stan fårdig. 
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10/1,!-6~-
Lottägarna 67 och 68 hade kommit ihopsig om ett av
lopp . Lott 67 ville inte dela avlopp med 68. 68 på-
stod att 67 hade gjort sabotage på avloppet oc"h 68 
måst~ då lägga eget avlopp som han krävde hälften av 
kostnaden av 6?.Styrelsen tir inkopplad,men det blir 
en .svår nöt att knäcka. Två lass pinnmo hade tjuv
ti~pats på norra omr~dets besöksparkering. Ingen vet 
vem som gjort det,men det måste bort. 
Vår lokal har nu kostat 15575kr. 350 timmar gratis 
arbete har utförts. Kakel och kranar till köket har 
skänkts av enskilda medl. ~lera plankor har stulits 
från lokalen. Vi har tydligen virkestjuvar mitt i
bland oss. 

!3/2-~2~~-~E~~~~--
Att leda årsmötets förhandlingar valdes Bengt Lampa. 
Justm. Oskar Erksson; Harry Gustavsson. Ärsavg. höj
es med lOkr. Arvoden oförändrade. 
Val. Ordf. Åke Andersson, l edamot Lennart Nilsson. 
suppl. Ernst Karlsson och Sandmyr.nyvalda. Rev. 
Roland ~orsberg, -Karl Olsson. Valter Ek k~arstår, 
suppl. John Ström, Harry Gustavs s on. Förest. Carl 
Ström . Med anlednin~ av att vår f örening fyller 25 
år nästa år valdes en jubileumskommitt~. Harry San
dell, Roland Forsberg,Nils Sandmyr, Karin o Bengt 
lampa. Genom Hanna Lind~n överlåmnades en gåva p~ 
lOOOkr. från Damklubben för inköp av bord,stolar och 
anna t s om behövs till lokalen. 

3/3:...6(-) 

Nils Sandell avs5.ger s i g n.llt arbete r.:ed vattenpå
släppoch avstängning .Äke P~dersson utog sig detta 
arbete. 
!2Ll=~~-~~~!~_Ha_!y~E~~~!~~ 
Nötet konfirmerade årsmötets beslut att höj a årsavg. 
med lOkr. I:;nhälli gt ja~ r•Iånga bilägare Uttryckte sitt 
missn<.'je med att dom skall betala vägavgifter och 
iordningsst ällande av parkeringar f ör icke bilågares 
bekanta. Elof Ström f öreslog att alla viigavgifterna 
skall giilla aila • 
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Fcrest. sa att vi kan inte änra å rsmötets beslut , 
vi kan bara ventilera frågan. F' r ågan kan tas UP:!! 
på nästa ha lvårsmöte. 

9/6- 66 ------
Kolonitidningen hade fått dåli g kritik av medlemmar
na. Många tyckte a tt den var dyr och inte s i=irsltil t 
innehållsrik. Ström r app. frin stora f öreningen att 
en del nya koloniområden har diskuterats, bl. a . 
Hindås och Vättlef j äll. Ifråga om kostnadsprojekt
et har s amarbetsviljan från stadens sida avslappnat 
likas å k ontakterna med bankerna om finansieringen 
1w Harestadsprojektet. På Lärj- Hed skall inga lediga 
lotter hyra s ut till utomstående utan skall reserv
eras f ör dom som blivit tvungna att flytta från sina 
kolonier exvis från Fräntorp och Torpa. 
1969 skall koloniträdgårdsförbundets kongress h ållas 
i Göteborg . lOkr. pr medl. extra uttaxering som ev. 
kan t a s ur kas san. 

3°L~:~~-~2~~~E~~~!~-
Jus tm . John Ström och Ernst Karlsson. Nu s k;:tll inte 
s t or a fö r eningen besiktiga vå r a vå ra. l ot t er l ängre 
utan d en n ~ken får vi sköt a sj ä lva . Ordf. Eftersom 
detta är f örsta mötet i lokalen och det till största 
de len är Damklubbens f örtjänst a t t vi har den ut
bringas ett leve f ör Damklubben. Efter dett a Gver
l fLmne.de Damklubben ett kuvert med 500kr till f öre
n i ngen . Vattentillgången i=ir nu s å usel så vi får 
nog t a kon·t; tkt med s t an och di s kuter a om vi kan få 
koppl a. på 1.å.gon av deras l edningar. 

2:~/8-~~ 
Nu ä r de t fråga. om vårt kontrakt med staden om det 
skall UP:!'S:igas . St aden vill göra intrång p<: v årt om
r åde s om vi kallar f ör koi=ingarna . (området v id Skån
slca Cement och Långavall sga.tan)DP..r vi även har i dr
ottspl Fl.t s . l·i ed <mledning av detta de l t og Cent r al
för eningens styr else i vårt m1:i t e ordf. Arvid .J önson 
JT j al mr::r La.rsson,Rolf Jacobsson s t.:>mt Eerti l Enander. 
Samtli ga begav s i e; ut på " l a t s fi.:5 r att undersök a Qll\.---
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rådet. Efter dett~ åter samling i l okalen. Jönsson 
h2r hos stadsplanekontoret konstaterat att vägen som 
r edan ä~ bygd genom vårt område enligt stadsplanen 
skall gå in en bit på vårt omr. Eftersom de s.k. ko
ängarna inte ~r bebyggda vill staden bygga vägen en
ligt genera l planen för hela omr. till c:a 50 m. från 
närmaste lott som 103 med vändplats. J önsson förkla
r ade nu a tt områdets huvudkontrakt uppsägs f.o.m.l/10 
1966 med stöd av huvu~~ontraktets ~7· Det diskutera
des om vad vi n.u skall göra för att inte vårt område 
skall försvinna. l''örslag kor.1 nu fram att vi kan avstå 
från leoängarna om stan tar ti 11 baks uppsägningen av 
kolonien.Vi skall vidare begära ersättning för vår 
idrottsplats med 5000kr. eller att stan gör iordning 
en ny idrottsplats för oss. Arvid Jönsson fick upp
draget att förhandla f ör oss med staden. 

9/9-66 

Det ä r ännu oklart om vårt kontrakt med staden. 
Förest. Ström sa att eftersom lokalen är f ärdi gbygGd 
ber jag som arbetsledare få överlämnafritidslokalen 
till styrelsen.Ett Pingpongbord med utrustning hade 
anskaffats av li'orsberg oc-h pengar hade f örskotterats 
av kassören. 300kr. hade den kostat. Erik Eriksson 
92 skulle tillrrågas om han vill göra brevinkast i 
dörren till lokalen och exp. på norra. 

16Lll-66_ 

Erik Eriksson med fru har lovat förestå lokalen t.v. 
och sköta rengörningen och annat som skall göras. 
För att vi avstått från koängarna till staden har 
staden lovat betala oss 3000kr. men de t ä r inte klart 
med kontraktet ännu. Pörest. rapp. att styrelsen 
vari t på snmmanträcle hos lampa och f ått en inblick 
i f örberedelserna f ör jubileumsfesten på Lökeberg . 
s tyrelsen beslutade att bevilja kommitt~n 2000kr. 
Erns t Karlsson frågade, vad kommer årsmötet at t säga 
om detta beslut. f örest.svarade att det skall fram
l~ggas på årsmötet. 

10/1::.2:2~1--
Lokalen har enl. kassören kostat l6919kr v arav Dam
klubben bidragit med 7500kr • . 
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Vi har nu k ontant i kass an 57 33kr. En prote s tskriv
else hade ~vniints till staden med anledning av upp
s iigningen a v v årt kontrakt. 

~/ 2=~L-
Till sty rel sen h ad e inkommit en skri ve l se f r ån. S,.,,nd
myr a tt fr~unl2.gga å r s möt e t . F.n tvii t t s tuga och en bas
tu borde byg~P s vid k~nten av Lä rjeån,samt st~cet 9å 
norr?. omr.som slcydd f ör kom r,1e.nde b e byggel se . Sty r 0l s-
en besl ii t f ör e s l f.. 2.r smi5tet om bordlfigGni ng. 

llL~-61-~E~~öte~--
Justm. Hc:l.rry Gust:wsson och Sixten J oha.ms s on 
~öres t r e,pn. f r å n Centralföreningens f örvaltnings
bcr~ittelsc cl?:ir sty r e lsen utta lat en eloge till Liir .je
!Ieds st~rrel se den insats till medverkande a v huvud
k ontrakt e t s u:nns .=:i.gni ngs återt~.r;ande . s t y r elsen iir nu 
i sti:!.nd i g kont .<tkt med hm.rudst,yr e l sen. r.~ en de t had e 
red~n burjat byggas på koiingarn~ ,(det gä lle r element
fr>.briken) s om vi alla sett . Men ~ppsägningen ä tertogs 
s om bekant den 25/10 1966 . · 
At t leda ~rsmötets f örhandlingar valdes Bengt Lampa. 
i\.rvoden samma som f örut. 2000kr. · till jubileumsfest
en faststä lldes. s tyrelsen f ör e slog om extra v ä gav
Gift av 5kr f ör medl. och l Okr f ör bil-1-gare och a ll 'i 
rensioniirer b ef ri as frJ.n v:.~eavgi f t. 3kri ve l sen om 
tvi:it t fJ t ug."'. och bastu bordl ades t.v. 
Fc:ml Karl sson ifrågas a t te 01:1 kon tra..lct e t med s t an v a:r 
gi l tigt oc h t finlct e nu v 'inda s i g t i ll aclvol;:P,t i f r &gcm . 
i):,t:tklubben bjöd p!. kaffe och överl iimnade e t t kuvert 
i r.~.neh/~:.ll ande 500lcr. J.:iHet tackade med appl åd . Om n å
gon vill hyr e. lokalen s å sköter :.~riksson med fra om 
dr:? n saken . 
Va l F~rcst. c~rl Str 3m omv.KQssBr Berti l Henskog omv. 
Le<l:--.mot Osk::>.r r,' r e i s ,. omv. sw_,:pl. t~ i l s Sancl myr, 'E:r ns t 
:C~;:~.rl sson . Rev. Börjesson, He.gge lin. suppl. Sixten 
Johansson, H0rry Gustavsson. Ombud till k ongr eGsen 
Ki"'.rl Str öm , Ak e Ander sson er s . 

Si.:C21_ 
E' ör es t. r P..pD . a tt ha.'1 f å tt mD.n ga på ringningar av medl
er:l mnr f r ån ? r ::tntorp och Torpa so:··: vill hyra lo t t e l:'. 
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h ä r h os o ss . Centr als t y r e l sen a vrå de r på de t b estC.m
daste a t t inte hyr a u t nåerå l o t ter. Und ersökn i ng 
skulle göras hos c.s. var f cr v i skall v änta med u t
hy rni n e-en. Vi på Liirje tycker a tt vill dom hyr .a l ot
t er h iir s å skall dom f å det. På f ör f rågan hos vatt en
v er ket fanns h OC1P om di rekt ko;:Jplin g på n å gon a.v stans 
l edni ng.~.r. 

3/ 5-67 
Rapp. om a tt Tor pa också har b ekymmer med avroJmn gs
bi dr ag b l .a. s om a r otillrä ck l i g t. Al ltså, Tprpa ä r 
också i f arozonen . F r ä n t orp skall h a bort 11 s t ugor 
t ill den 15/5 och 90 t i ll ~en 15/9 . Centra lstyrelsen 
vi ll nu a t t vi i f ö r nt a hand s k a ll hy r a u t v å r a l e d
i ga tomt e r ti ll dom som blir vriik t a f r l n !t'r=J.ntor p och 
Tor pa. Men d å f å r vi också en ny husty p som måste gö
r as i samr å d med byggnadsn~-i.mnden. Vad. g:-il l er v a tten
f r ågan och kpppling t ill stans lednin gar s å ar det 
bes värli gt och k ostbart då vi f å r d r a l ånga l ednin g
ar. J.ien. arbete med de t ta :pågår. 

7/6-~1-
Luftled.ni n gar f år inte anv findas av dom nom skall he. 
ins t a lle r nt t e l efon i s i na stugor. Det sk::-..11 vara 
j or dk abl ar. En skrive l se t ill Läns t y r elsen om a t t 
de t b ör va r 2. hastihe t sbe griin s n i ng genom v .1rt omr åd e . 
1~n slips t en ii r ansk a ffad och k en anv'indas a v medl. 
V~lgren hade av någo~ anl edni n g b r uti t ~lomberingen 
på s i n e l mä t ar e och nu vi ll h.:m h a pl omb i gen . E?..n 
fi ck nu u ppl y s n ing om a tt de t ii r f ör bjude t a tt b!"J ta 
des !1a Pl omber. En s t or tunna med h å rdbr än d cemen t ha
de av" n å gon medl em plaser ats dö.r SOf' Siick ar n a avl :~
n.as . Ingen v et ve m de t var . 

~2/ 6:~7-~~~~~E~~-~~~.~-
J us t m B.Lampa, -:::i rns t Karls oon. Or df . h :ilsade vå.r 11 
nya ned l. f r &n Fr lintor r> v iU k omn :..t . Sopor n a mo.ste vi 
for s l a bort s j ä l v a d l det bl ir f ör dyr t att ::>.n li t a. 
en t r e -pr en ör • .'." ör go t t a r be t e med jubi l~umsfesten 

t ackades f est komroi tt~n. med bl ommor t i 11 K :tr i n Letffi !:):l , 
Anna-Li s ::!. S t r öm, Hfl.rry ~5.;mdell , B. L?.m!):;,. , Nil s Sandr1,Yr , 

och Rol and ~orsberg 
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~tt f örslag till fotbollsplan skulle utarbetas . 

1.'118- 67 ... --~---
Vattenfrågan ä r urusel och f öre s t . hade haft kontakt 
med vnt tenver ket och dom va:r positiva och ville gär
na hjä l pa oss. Om vi kan hitta någon v atten po s t när a 
vårt område som vi kan koppl a i s å får ni så mycke 
vatten ni vil l. Nånga f örslag kom "fram men det vis
ade s i g s t öt a på svåri ghe t er. 
Far s l ag ti ll a l lmänna bestämmel ser mäste utar betas. 
I-ledlemmar n.a. sVinger a ll t skräp, sängar, ~tolar och an
n::>. t var som helst. Lennart Ni lsson och Osvald Karls
son skulle ombesör j a bestämmel serna. 26 nya medlem
mar har vi fått och 23 av dessa h~r bygge på gång. 
Stol~r och bord hade köpts f r ån ? r äntor p till vår lo
kal s amt gungor till l ekpl atserna och mycke t annat. 
500kr betal ades f ör alltsammans . Lampa köpt e också 
en s t uga till bina och fick plats f ör dan intill lo
kalen. 

~1L~=~1 
Ordf. r .-:tpp . at t Erik Johansson lott 56 vill bygga ett 
v;§.xthus på sin tomt. Styrelsen beslutade att inga 
vKxt hus f år uppsättas och ev. r edan befintliga skall 
borttE.gas. ri' lera medl. vill s~ t ta. u;>p pl a sttak över 
s ina altaner och dom ä r v~lkomna med för s l ag till ut
seende och a nsökan.Uppsättande av nä t s take t kring 
tomten avs l ogs. 

4/1- 1968 

Beslut om att alla s om leder i n el i sina stugor 
skr>.ll be t:>.l R. ?.OOkr i anslutningsavg. och att endast 
auktoriserade elmontörer får anlitas. Lampa skall er
His-go.. en e.rrendeavgi ft för bihustomten nr 001 av 75 
kr nr år. ::> t ort svinn av el r a np . och skall undersök- -. 
a s . Det va r s ä rskil t stort på norra omr. El t axan iir 
nu 3,5 ör e pr kv. och fast avg. 18kr. 

ggi~=~~ 
Nu kom "f örslag om a tt kaffepauser skall s l opas på 
&,r s m:5tet och A.tt i s t ä llet kontakta lam~a om han vill 
U.'tderhåll a mer~ nåera vi s or en kvart e l ler hal v t imaF' , 
e ller kontakta D:'.r:tklubben om dorn !:an :;s t adkomma nå-
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son underhällning, hur som hels t men någo t besviir 
med kaffe sk:> ll vi inte ha .Det f i nns kaffe i lokali
tetern<:>. d.'l.r vi h.?.r vår ::>. möten. 

~~i~=~~--
nu ranp. från s tor."\. ffireningen att .i\nggårdnkolonien 
sk::.>..ll bort. Dom har bara ettår skontr akt. Det kommer 
barn att kvars t å en prototyp av kolonistuga uppför d 
~v sk~nehus och Gbgs sparbanker. 28 stugor får flyt
t "\. kanske r edan detta året från Tor pa . Dett a ä r s to
r a ord och j A-g ka.n inte utforska varifrån dessa uprr
gifter kommer .. 

~8/~=~~-~!~~~~~~~~~~~~-~~~1~~~~~-
0rdf . Häl sade medlemmarna vii l komn.a och s ::i.rski l t vår a 
nya vänner f r ån Fr äntorp , och ~ven vår nybildade 
s ångk ör från Damklubben som sj öng några sånger under 
l edn av B. Lampa . ~örest. r a pn. fr ån stora s t y r e l sen 
a t t det var en s or gli g hi storia om ?än torps koloni. 
Det har vari t sli t s"'.mt och nressande för do!TI s om v.'l r 
berörda a.v avvecklingen . Hur det känns vet nog f r än
t or pskolonisterna s j ~lva . Torpa li gger också illa 
till~ Skall den också spolas? Skall också det som a r 
kvi'!,r <W Änggården också bort? Några nya områden :ir 
inte på gång och hur det blir med Harestadsprojektet 
är svårt att s5.ga . Det ser f.n. mörkt ut f ör koloni
r 6relsen i Göteborg. 
Vattenfrågan ä~ ett sorgebarn, s ärskilt på norra omr. 
men vi har ständig kontakt med staden i denna fråga. 
Ritningar f ör tillbyggnader av fräntorpstugorna är på 
gång. Ville Sjöblom yttr ade sig i diskusitionen om 
behandlingen av fräntorpskolonisterna att det sklllle 
inte vara konstigt om vi blev snurriga, i huvet så som 
vi blev behandlade. Vad Harestads :beträffar så är det 
v~l ifrågasatt om någon vill lägga ut 35000-40000kr 
f ör 300kvm och efter några år bli behandlade som vi 
nu har bll:i vi t. Vi har inte fått något stöd från n~ 
gon. Det hn.r inte ens stått i dagstidningarna om att 
fräntorps koloni är borta. Till att se till tillb,ygg
naderna på fräntorpshusen ut~ågs Kyl~n och Sjöblom. 
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Vattenfrågan kom upp och fru ~len frågade varför 
i.nt~ vi blev varskodEla om detta innan vi skrev våra. 
kontrakt. Xr det något skumt bakom det hela? Ji'örest. 
Ström svarade att vi har gjort all t som kan göras, 
även reningsverk har vi 'satt in men vattnet ä r lika 
dåligt. Vatten från bensinstationen stöter på stora 
svårigheter.Att inget ha.r sagts före kontraktenas 
skrivning kan vara. ett förbiseende av styrelsen •. 

· klandra ossgärna, men skumma iir vi inte. Lampa sade 
0.tt vi skall inte svartmåla alltför mycket, det kom
mer säkert att lösas men det kanske dröjer. staden är 
trots allt positiva och förstår vår stuation. Indu
strierna runt omkring oss har också besvär oeh har in
te heller något dricksvatten. Ordf .• frågade nu om vi 
kan föra över frågan på den kommande styrelsen rlå vi 
~ndå inte kan lösa frågan här. 
Roland Forsberg sa att kolonitidningen är ointressant 
Det står att läsa mest om uppvaktningar på f ödelse
dagar och mycket sparsamt om trädgårdsskötsel och så
dant som ligger oss närmast o~ hj ärtat. Flera talare 
instämde men Ström trodde att den i fortsä ttningen 
skall bli bättre. Att det .inte står något om L~irje 

i tidningen är v årt eget fel. · Var och en av oss 
kan skriva till tidningen om Lärje. 
Att leda årsmötets förhandlingar valdes Lampa. 
R.Forsberg föreslog en höjning av kassörens arvode 
med 200kr. Henskog föreslog då 200kr fi5r hela styrel
sen som mötet godkände. 
Val. Förest. Carl Ström. Ordf. Åke Anders son, vise 
Hils Sa.ndmyr, Suppl. Ernst Karlsson, Anne-Mn.rie Ols-
son. Rev. Roland Forsberg omv. Herta Nilsson nyv. 
Lennart tl"ilsson som avgick taakades med blommor och 
applåder. På styrelsens förslag höjdes arrendeavg. 
med 5kr. ' 
Då vi har så mycke svinn på elen trodde några att 
någon eller några att det fiffl as med mä tarna. Före
ståndaren sa då att vi f år vara försiktiga med våra 
uttalandea. Vi vill gärna tro att våra medL är är-

. liga. 

~:3L3::!~-
Förest sa nu att dom kommer att dr~ fram vatten till 
Eriksbo och då kanske vi kan dra ledning därifrån 



till vårt· område. Inbrott i 19 stugor rapporterades 
Skadorna uppskattas till 35ÖOkr. 

2/5-68 
25000kr finns nu i kassan. Brännugnen sköter Valdemar 
Petersen för 150kr pr- säsong, Ernst Karlsson sk öter 
våra sopsäckar. 

17/7-68 ex~E~~~~~-
Det var nu disku·~ion om uppvaktningar på 50-60-70-
o.s.v. Mötet beslutade enligt f ö ljande.Styrelsemedl. 
nuvarande eller förutvarande och som är kvar i för. 
eningen skall uppvaktas på följande sä tt. Upp till 2 
år ev. med blommor, över 2 år ev. med blommor och min
nessak varierande efter anta l år och som styrelsen 
finner l ämpligt från ett värde från 30kr till högs t 
lOOkr. Dessa skall taga s ur för. ka.ssa. Vad beträffar 
Damklubben skall detta diskuteras senare. 

7/8-6~-
Beträffande tillbyggnader av fräntor:pshusen har Arvi d. 
Jönss on i c.s. bett att få ordinarie ritningar til l 
typ Fräntorp och Liirje. Lamna har fått kontrakt nå 
bilmstomten nr 001. Vidare står det i protokollet att 
kassören föreslog at~ få dela ut eh flaska öl pr m~n 
o. kvinna~ Karl Ström r app. nu med en ölflaska i n2i.
ven att beträffande stadens vatten s å har hnn inge t 
nytt att meddela . V2.ttens tuationen p~. norra omr. iir 
nära katastrof.Stortvä tt bör inte göras, ej heller 
bil tv2.tt. Ett cirkulär till medlemmarna om spars amhet 
med vatten skall utfärdas. 

8/8-~~-~~~~~E~mö~~~--
ordf. Andersson öppnade mi:i t e t.jus tm. Lampn , Bör jesson. 
Ang. vattenfråean h2.de försl ag inkomroi t att vi ·ke..n få 
vatten :"r ån Erksbo, men då skall va ttnet dr agas upp 

till vår an cistern på norra · omr. en sträcka ~ 2. drygt 
lOOOm. Efte r detta klaga.des det på d åli g sköt sel av 
T~umparne., bil tvätt, tr~idgårdsvattning, stor e. f n.mil jcr 
med vecketvilttar och ;:mn~.t. Förest.tyckte att vi hålla 
ögonen på varandra så ingen slösade i onödan. Ett 
lotteri h 2.de ordna t s och Damkl u1)ben'" sk i5ter f ör :::;t'..l j-
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n i ncen. En p issoar h A.d e ordna t }; intill 1o1m l en och 
t agi t s i bruk enl. r a pp. f r ån f öreståndaren. 
"En v alkomroi t M v~.lde s. :<'ru Kyl~n, R. Vahl gren. 

~§=§§_ Inge t RV vikt._dL2=§~--
0 sämj a melh.n l o tt 8 S:o.ndmyr och n r 7 J an sson om ven 
s on sk~ .. 11 klip~a hiicken mellan d~m. enl. S:1.ndmy r har 
denne. osäm j a p åeått et t pnr å r. ::.v en en bj örk t vi s t
ades de t om • 

~IL2:~~--
Hol a.'1cl P or soert:; ha de ordnat med t ryckning e.v r ös t kort 
:;om nu kommer l;;J.gor.1 t ill å r smötet. =:; tt r i.)s tkor t till 
v arje lo t t skBll utde l as. Vi d uttr~de skall kortet 
:tterH~rmv-·.s. Det blev också beslutat att v <1r ::-> .. väear 
sl~nll asf ..... l t crus dii.r så behövs. s tyr e l s en bcslutnde 
<' .. t t f irr.1an ::;om okal l p l an ,,_ f o t l)ollc:plan och l e k!_)l at
sen skn.l l p .:~V5rja ar bete t . Et t fö r s l ag om mi n i go l f 
b <"'. n-::> .. bordlade G. 

~L~~=~~--
~ t t l otteri til l fBrm~n för i dro t tsför eni ncen skal l 
utver}:;:-.s och Nils San dnvr s:call v a.r <t föres t åndnre 
för d e t c .:-cnna. 

~~~.~~=~~-
R" !"ll) f r 0.n centr :l.l s t y r e l s e n ::.t t Kungsl adugårdskoloni en 
bytt nr->.mlj. t i ll Sl ot t skogskol oni en . På asfal t e rint:;en 
som nu =~r utförd hn..r utbetal C>.t s 10000}~r . 

~1:/~=-~2~2 __ 
~-:: t t fiSrs l ..,.c fr g~n 3n.ndmyr a. t t h::ija ~rrendet dub'be l t 
upiJ l:: ~n:::;k:) t s t i 11 8..r smötet. 
7i'ör e 8 t ånda ren rap~ . att en kvi nnli g r.k,dlem rin6t 
h:i.lsovC..r dsn? .. mden anc;åcnde v å r a kompo3 thi.5[;c>.r r.1ed tri ~d
gi\rd::> ::.vf e.l l och a m11:-.. t. Hy s t aclg<1 f i:ir hel a 'Jöteborg 
h ;lll cr pf.. ctt t utar bet'l.S och d& r ~:r i n ga ~;:ompo ster <:.v 
nåGot s l ~.g f i n nA-s ~,5. nåcr a villatomter e ller i l:olo
ni er. 
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Ordf . Å. Andersson öppnade mötet • 
.Jus tm. i-li lle Sj öblom, Harry Gustav s s on. 
För est.rapp. att et t möte på stadsbiblioteket med 
Hembygdsförbundet och f astighetsnämnden i ämne t , 
skall trdgår dskolonirörelsen ·dö. Hur debatten utföll 
framgick inte av rapporten. 
Vatten till Lärje kanske kan ordnas då en ledning 
skall dragas till fabriksområdet när a Lärje. Några 
av vår a medlemmar från Fr äntorp var missnöj da med 
att de t tar s å l ång tid att få fram godkända rit
ningar till f r äntor ps tugorna. 
På grund av a tt en kvinnli g medlem ringt hä l s ovårds
nämnden om komposthögar och dylikt på tomterna har 
nu inkommi t en skrivelse från hälsovår dsnämnden a tt 
några k omposter av något slag inte f år f örekomma. 
En telefonkiosk på s ödra beslutades. 
Att l edaår smötets f örhandlingar va l des B.Lampa. 
Årsmötet godkände R.F orsbergs f ör s l ag om s amma arvode 
f ör s t,yrelse och rvisorer som f ör egående år. Sandmyr 
är åter i tvi s t med sina grannar om hur dom skall 
klippa sina häckar. Wille Sj öblom l äste upp bestäm
melser som finns angivna i stadgar som i praktiken 
fungerar så att var och en klipper sin sida av häck
en. Egen kommentar: När >detta s~dan är gjort kan dom 
lämpligen dricka en grogg tillsammans och skål a f ör 
ett gott arbete. Sandmyr tackade och f örklar ade sig 
nöjd med detta . 
Val. Till förest. v :cldes Rune Hahlgren, kas sör ...,Bertil 
Henskog. Sekr. Bengt Lqmpa , suppl. Anne-:Marie Olss on 
rev. Ernst Karls son, Bertil Karl s s on suppl. Herta 
Nilsson,Har~J Gustavsson. Avg. f ör est . Ström och sekr. 
Freis ~ick blommor och appl åder f ör allt arbete dom 
gjort fö r f öreningen . 

§./_3-69 
Ordf. Åke Anderss on öppnade mötet. Vid kons tituering 
utsågs Bengt Lampa som sekreterare och ombud till 
s tora s t yr elsen. 
År s och halvår smötena skall se~reteraren sj ~lv best~m
ma n~r de tta skall gör as ~en senast 3 veckor efter mö
tet. Föreningens medel skall innehas av kas sör en ensa~ 
på f ör enin&ens posteirokonto 
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Avg. Ström och Freis f örklarade s ig villilga att va:.ra 
behjälpli ga med en del arbeten i fortsättningen om 
det behövs . 
1/4-69 __ 

Ordf. Å. Anderss on öppne~e m0tet och t a lade om att 
h::J...I'l. och ;-Ialllgren vari t på stora förenineens årsmöte 
där det bl. ~. talades om ~tt ett ~rtt koloniområde . 
skall öppn<l.s på: Hisingen( nuvarande Gunnesby). 
VKlens pensionär er hade bjudits på en resa 3orås som 
var mycket uppskattc:td. "Ke.nske något fö r Liirje" 
Medlemmar hos oss som inte skötersin2. lotter ordent-
ligt skall hållas strängare,(med andr~ ord) bä ttre 
ordning på torpet. 

!§14=§2 __ 
I en skrivelse från televerket vill dom att vå~ f ör
ening förbinder sig en garfl.ntisumma av 450lcr om året 
med avdr~g av de samtal som ' ~lyter in. 
Ernst Karlsson å tog s i g c:ttt forsla bort våra sopsäck
ur om vi får tip~a fritt på stans tipp i Espered. 

~/.1-62 __ 
Ett par medlemmar hade beg.i rt att vfå komma till mötet 
och r edogöraför konflikter med en granne som dom s a 
sk~ller ut dem gång på gång och det blir irriterande 
i l iingden. s tyrelsen lovade höra motpartens syn på 
s~ken men uppmanade att sä tta grannsämjan h ögt. 
Vatten kanske vi kan få från Eriksbo men det blir så 
l ång s triicka så det blir arbetsamt och dyrt. Men 1971 
1972 skall Gråbovägen omläggas och då. följer vatten
ledningar med och då f år vi l ös t vår vattenfråga. 
Henskog sa att en h ögtal aranl i:i.ggning har inköpts f;-_~r 
330kr vars utgift delades ~v n amklubben. 

}/7=~2-~~!!~E~~~~~-
Ä.Andersoon öppnc:tde . Justm. ';li lle Sj öblom. H.Gus tavs
son. Betr -3,ffande va.ttenfrågc>..n besl öt mötet rt:tt-- vänta 
till e;r~boväeens omlä ggning . 
s tyrelsens f örslag om att parkeringepl a tserma vid 
lekpl atsen på norra pmr. skall vara under samma be
st.=unmelser som föreningens övriga, alltså inte får , 
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. säljas eller överlåtas utan skall bytas i tur och 
ordning som dom blirlediga till dom som h~r l ä ngst 
medlemsår. Enhälligt beslut. Vidare skall alla hund
ägare ha sina hunda r i band . Timpeng f ör arbetad kom
mullaltid höjes frcln 6 till 7kr . nitningarna f(:r hus
t ypen .f''räntorp ä r klara och godkända. Ordet :filr ä ntor!1s
bor b ör enl. Einar J ansson inte anvä ndas d å vi a.ll a 
iir medl. i samma f örenine• Ordf. u p!)made alla medl. 
att i .nte tro på l ös a rykten om att st::tden kommer e.tt 
eöra stora ingrepp på v årt omr. i samb0nd med omlägg
ningen a v Gråboviigen. Eft er mötet bj öd Damklubben på 
kaffe. 

~1/8:69_ 

Henskog r app. att tack v are att s å mån ga medl. st,n l t 
up~ frivilligt för iordningstä llande ~v fotbollspl An 
och lekpl a tsen på s ödra så blev dessc\ .:1.rbeten 560kr 
billig<'.re ä n beräknat. ~'3 koeens konung gjor d e besi.."ik 
på södra och d}ir a.v fick ä lgviigen si t t namn. 

26L§=69_~~~~~-~~~~-~~~-~~~~~-
Ett 40tal medl. hade skrivit sina namn på en lista 
med anledningen av vattensitua ti onen. På grund a.v 
torka och f ler medlemnar iir Vctttn.et otillr.3.ckligt 
Två ;.>rover he.de t a gi ts av olika f irmor och b åda har 
f ör k l a.rat att vattnet är oliim:91ie;t till hushå ll svat
ten. s t y relsen v ar eni e om a tt n å got må s te gör as . 

· '?lera f örslag frar.llcom, bl . a . a t t k (-1pa vatte n i t C>.nk
bilHr och f;:rll <~ i cisternen men ocks<l de t bl i r dyrt • 
. i'öre s t.se, a tt det j ä ser av missnö j e , s .':ir skilt av dom 
nyinflyttade från F r än t _or p son <'.nser s i e lurade nr~r 
dom inte ha.de informe r a t s om v å r då li ga vattensi tue.
tion. På en fråga till kassören om den ekonomiska 
st t!.llningen svA.rade han a tt några tusenlap})ar kmtde 
ordnas . Kos tnadsför slag skul le inh~mtas av sek r ete
r aren . Extra mötet mås te nu u ppskj11ltas då vi inte k an 
informera i nul 'ieet. 

1/~~2-
Sekr. h ade varit i kont akt med v.v. och f :\ t t positiv;;. 
sv:1r. Vi k an få v:=ttten från F;riksbo men då måste auk-
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torisarad rörfirma anlitas. Brriknad kostnad 8000kr. 
till lOOOOkr. 

15/10-69_ 
Två tomter var i uruselt skick och inlämnat till stora 
styrelsen för uppsägning. 

,!2/12-?2 
Dom tomter som misskötts och anmä lts till stmra styr
elsen vill två man dä rifrån besiktiga f'8rst. innan nå
e on upp s ä gning kan ske. V.ordf. Sa.ndmyr hade enligt 
en granne kallat_hdnomen stor dj ävla bluf'f vilket 
Sandmyr f örnekade. Det gä llde vattenfrågan. 

29/.!~=69 __ 
Två medl. som en l ä ngre tid varit sjuka Åke Andersson 
och Karl Fransson1 Uppvaktades med en blomma fre~ för
eningen. . 

~5/2--~21~-~~~~~~~ 
Åke Andersson öppnade mötet. Justm. ~ille Sjöblom, 
Ae;vald Haapnes. Hötet beslöt att inte s ända någon 
represc.ntant till kongress en i I·I almö då. vi har stora 
utGifter a.tt brottas med. Lamp a rapp . att han vari t i 
kontakt med markbyrån och f å tt beskedet att 1971 kom
F.ter v a ttenledning att dragas f örbi v årt område.! vä n
t a n p c1 d e tta kan en l e dnine dragas från Eriksbo och 
kop:plas på v år a. ledningar. Den kommande styrel s en fttr 
~rbet~ med de t ta. Till a tt leda å r smötets f ö r h andling
?-.r v a.l des Hille S j öblom. 
~::: tyrelscns a r vode h öjdes t ill 1075kr och rev. 1 50kr. 
'.I'i 11 f=·;r es t. Or.lVRl des Hune W- hlcren. Till ny ordf. 
v rcldc s Bengt ku11na. Led.am. Er ns t Karlscon, nyv a ld 
,~.{','Vald EaRpn cs . Sunpl. .!\.nne-f.~ari e O l s:> on omv. n . S:->.ndm;rr 
rryv. Hev. Tiol and P orsbere1 Lenna.rtnson. ~:; unnl. Eerta 
!Ti l sson, H r-> rry Gustav s :: op . 
:'':irsl at; om h (j j ni ne "-V ."'.r r endc t ? OOkr med till~!gg av 
201-:r f (3r der:1 som ·h ar en och en halv l ott . 'Sn medlem 
Sten Johansson lott 16 f örklar ade att om det blir en 
h ö,jning till 200kr fö r all~ s å b lir han n jdsak;.~.d :' ~i; 
:::·:_J.j ;:" si n koloni som han med s t o r rn<1de. har l yckats f 2. 



iord.ning. !L-m förese g d'irför 150kr f ör pension;irer. 
Ht styrelsens försl~g till 200kr och inget billigare 
till pension:irer motiverades med att många pensionär
er h.::-.r god ekonomi meda.n don yngre son :har barn och 
sti-irre utgifter h~r det knalare. ·Vi dare underl =itto.r 
c.let e,rbetet f ör kass ·'Jren om alla 1)e talar lika och in
te e f ter kvm. son vi e j ort hittill s . Johansson tog 
sed2.n tillbDk a s it t f i;irsl3.g oM 50kr b i l li g;o...re f 0r dom 
som ' ~r ~1cn:>ioni.ir er. E :5tet beslu t:J.dc enl. sty rel s e ns 
fi:irslP.C om 200l<r med tilliige; f ör dom SO!! h a r en och 
e n hP.lv l ott. Dc-.mklul)l_,en bj ·'5d p å k.::tff e. =x-tra ~ "te 
sl~all s e nare utly sas n5r konfirmering av r,1ö t e t. 

~~/3:19_~~!~~-~~!2 
Det n:y ;;:, j ''.mlikhetsarrendet på 200 rsp. 220kr anto0~J 
enhå lli gt. IIa rry Guntav:Js on fr å t;ad.e om man kan f 3. de
la pc~ <:1rrendet och betala det p 2, två gån,:;er. :::fter
som inte den punkten i ntade;arna var :.indrad s å ::;&r 
det l)ra ned tvcl inbetalnin:;ar. 
Nils Sandmyr tog upp ett helt annat ämne .n 'imligcn 
Lampas bigård. Sandmyr menade att om la.m!)a får h ålla 
på son hn.n gör nu så växer det upp en smilindustri p& 
området. Sandmyr menade då denna tomt som han arrend
erar intill lokalen.Dessutom sa han också 2.tt Lampa 
inte fick sälja något av sina prodilleter enl. stadg. 
och att Lampa skulle hindras med denna industri,eller 
betala ett högra arrende än det han betalar nu. Frei s 
u ppl yste då att Sandmyr sjä lv var med i styrel sen och 
behandlade frågan och gav sitt eodkännande att 
Lamp a skulle odla bin. Wille Sjöblom sa nu a tt bin har 
dom i andra kolonier och det bara til l nytt a fö r oss 
alla. Lampa u ppl yste nu om binas nytta f ör v årt land. 
Enligt senaste s tatistik tillför vi biodlare vårt 
land en tillgång av 250 miljoner kr medan vi inte k;.m 

s ä lj a honung för mer än 10 mi ljoner . Dessutom kä nner 
si g Lampa mycket smickrad över a tt bli kallad indust
riidkare och ha c :a 800,000 arbetare. Dessutom Sir det 
ingen lott han hyr utan en del av v årt grönområde. 
Vattenf rågan var å teri gen u ppe och nå gra medlemmar 
befarade att det blir dyrt då ~ven avloppsvattnet 
skall betalas. Lampa U'1plyste då om att i dom andra 
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kolonierna kostar det mellan 10 och 20 kr pr medlem. 
Hen denna avg:i ft ske,ll ingå i arrendesumman. 

~1L2:I~-
Henskog rapp. att Engberg lott 156 åt~gi t nig ski5t
seln av gräsmattor pa södra omr. för 300kr.Pedersen 
br ,'innugnen för 150kr. Svante Hansson hade kört bort 
tv& lass skrä!.) f ör 150kr. Beträffande vattnet sa Lam
~a· att om all t går efter ber.).kning skall vi ha st::tns 
v~tten inom två veckor. 
'''r ån stora f r5r eninGen kom ~et rapnort om att alla kol
onier skall inbjuda en pension~rsf örening till · sitt 
område och bjuda på kaffe och underhållning. Vi be
slöt att inbjuda Hj iill bo Fension'lrer. · Stora f örenin-
gen bekostade underhållning av Tjuslings Trio. till
st:_n lningen var mycket uppskattad av pensionä.rerna 
och våra egna mdlemma.r • 

.!§L~:I2 
A t t bygga in altaner med plrl.st oCh sedan l ämna in an
sökan om att få utföra detta ä r ganska vanligt och 
det ;.ir vad som nu skett på 146a."l. 
Lam~a r ann. att vi nu har stans vatten f.o.m. den 
10/6-70 ~1~n innan hade många .bekymmer måst ;::ivervin
nas . Stuatiot).en var a.l{ut i maj. När medl.kom ut till 
sina stugor f anns inge t vatten. F lera fami ljer hade 
ju barn och var i första hand beroende av vatten. 
Jag gick ute i min trädgård och arbetade då jag fick 
se en kltmga damer och ett par herrar som st~gade in 
på min tomt och ville ha besked om vattnet. Atminst
one tre av damerna hade var sin hundralapp i handen 
och sa att om det fattas pengar så skall vi skaffa 
f r ::J.m vad det kostar, men vatten skall vi ha. , Jag var
mycke tackso.m för att dom kom med sina krav till mej 
för nu visste jag att vi i styrelsen hade underlag 
för att få f ram va tten till varje pris. Jag hade nyss 
f å tt tips av en vid v.a.verket att det gick g_n __ led
ning mellan Hammarkullen och Linnarhult och han skul
le hj iilpa mi g a tt t·n red.?.. på om det e ick att koppla 
nå den. J ag fick besked ganska fort att det går br a . 
1-1en. vi får betala vad .det kostar. !styrelsen disku
terade vi saken och best~mde oss f ör det alternativet. 
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Vi gjorde upp med r örfirman_Hel ge Larsson i Hjällbo 
som lcu..11de få f r am slangar fort och och ordna med 
kop~lingen på nämnda l ednings h ögsta punkt d~r det 
fanns en luftare nära linnarhults villaområde~ Led
ni~~n blev nu drygt 800m. Det gi ck l~tt att f å folk 
som ställde upp och hj ä l pte till att gräva ner och 
t äcka över ledningarna . Vattnet l eddes till vå r cis
tern på norra omr. dä r vi fick ordna med en flott ör 
som ~eglerade tillflödet vidare i vår a ledningar.v .o. 
m. 10 juni hade vi vatten till allas belåteru1et. Det 
hela kostade oss lOOOOkr. Men sedan när vi kunde f å 
koppla om i gråbov~gens ledningar då fick vi använd
ning för den ledningen som vi hade l agt ned från Lin
narhult f ör nya ledningar inom v årt omr åde . 

5/7-I2~~~v&r~mö~~-
Vattenledningen från norra var nu kopplad med s ödr a 
men Äke Andresson var inte nöjd med att vi fi ck stans 
vatten tillsödr a då vi hade egen djupborrad brun!! med 
fint vat ten.:tJen cruxet var ju att detta vatten inte 
r~ickte till s~ ha_l'l fick inte många :9fi s i n s i da i den 
frågan. 
Vi hade haft ute ~·namnförsl ag till vår-a v.:ige,r och dom 
som hade fått s ina f ör slag antaena fick 5kr i pri s . 
15 v~gar hade f ått namn. De bilägare so~ f å tt p?~k
eringsplats skall sä tta u~p sitt l ottnummer där. ~n 
skrivelse hade inkommit till styrelsen dlir vederbör-
ande klagade på a tt bilägarna t ömmer sina askkoppa.r 
och annat skrä p på parkeringsplatserna . Vad skall man 
göra å t s ådant f r ågade han? 
Roland ? orsberg frågad~ om det inte gick att ordna 
f ör vår a barn som är över sandl åda å ldern och fick till 
svar att i år kan vi inget göra då kasuan i r anstri,i.ngd . 
Hen n <ista år skall vi gör a iordning fo tbollsplanen 
och då får alla vara med och hj ~lpa till. Earr.y Gus t av
son ville att vi skul l e ordna en smörjbiJr~.::a f c:ir bilar . 
Gustavss on f ick då uppdraget att kolla upp intresset 
bland bi l ägarna . Det b~ev aldri g någon br ygga. 

~/8-70_ 
·.5st. lottägare rekommender ns att s ä l ja sina l ot t er 
då dom inte kcm sköte>. dom och i nte heller f i.iljavår <J. 
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enkla bestämmelser. liahlgren ske.ll kontakta. dessa med
l em:nar. 

~L2:1Q__ 
Lampa som öppnade möt e t r app.att han f åt t ett brev 
f r ån G.K. fi' .(Gb gs koloniförening) ordf. Ar vid J önsson 
a tt staden vill gör a intrång på v år t omr åde f ör vlig 
I detta f a l let Långavall sg. · f r am till inrlustriomr. 
De lotte r som helt kommer bor t ijr 93 och l OO.Lotterna 
44, 72, ? 3 , 99 kommer a t t naggas i kanterna. Till 
daes da to har inget besked l !~.mnat s från stads byggnads
kontore t men några gubbar hade varit och markerat med 
käppar så vi kan gissa oss till hur omfattande intrån
eet blir. 
Lampa h a.de f ått en skrivelse från Hälsovårdsnämnden 
om vår renhållning. Dom a~odar oss att upphöra med 
l a trintömningen på vår ?. tomter. Dom ville a t t vi skulle 
t a. kontakt med r enhållningen och diskuter a frågan med 
dom ;,· Lampa fick u~pdraget att ordna med sophämtning 
och l a trin och priser s å vi kan planera en oml äggning. 

2L~~=1~-
L~mpa redogjorne f ör f cr ändringarna inom omr. i sern
band med s träcY~ingen av Långavallsgatan till indu
stri omr. Lott 44 har inköpt s av staden f ör l 3000kr. 
Denna l ot t kan sä ljas till en av oss godkänd köpare 
till ett l ägre pris. Lott 72 får kontant ersä ttning 
med 1500kr + stödmur med trappa . Lott 73 får 400kr 
+ s t ödmur. Lott 93 inköptes f ör 20000kr och skall ri
va,s . Lott 99 får kont ant lOOOkr + en de l ersättnings
mark som blev kvar ttv l ott nr 100 . Dessutom f ick lot t 
i nnehavaren in en ~assus,om bullernivån överstiger 
de t till å tna ska.ll ers~ttningsfråcan t ?..s U!)p pt~ nytt. 
Lott nr 100 fick i ersä t t ning lott nr 57 som staden 

1 

i~~öpte . Vi hade nu fått in nrisuppeifter f ör sop och 
l atr inhämtning med hämtning vid l otterna och de t gick 
till c : a 22000kr f ör hel a" omr ådet . s tyrelsen fann att 
Hämtning av l a trin och sopor vid l otterna vnr oeenom
f örbar. Något annat system mli.s te pr övas. "'r <'i.ga.n. bord
l ades. Ra pp. om intrånget. Par keringen på norrc1 fr5r
svi rmer och i st .C!.llet får vi 13 st. pl atser c5ster om 
l ott 1)/). T"'um]1en och elcentralen p." södr a -'"ir i far ? .• 
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I~v. utfylln:td <W ravinen vid idrottsplats en. Husen 
93 och 100 står till f i:ireningens f örfogande och skall 
v ar a. b or-trö jda. f ör e den 1/12-70 . Detta gäller om vi 
anser det lönande för föreningen att överta husen. 
s~na~ nr 8 är å ter i tvist med · sina grannar om hur 
dom skall klipna sina häckar. 

16/11-70 

Infarten till s ödra omr kommer nu a tt b li på den gam
l a j ä rn.vi'.gsb anken och asfalt skall L iggas frå n t ån g
avallsgatan till All~viigen. \·lille Sjöblom Och Gerhard 
Pettersson hax nu rivit gamla avträdet för att ge 
plats för stuga nr 100 som skall flyttas och s ä ttas 
u pp dä r som f örr&d. Flyttningen av stugan och upps~tt
ning p~ plats kostade 2317kr. 

Q/l-197~-
11kbm vatten pr lott har vi f örbrukat under å ret och 
priset var 74 ör e pr kbm. Beträffande 93an h ade vi 
rivit allt trävirke och sålt det för 500kr. Ett över
skott på elavgiften gav 1543kr. 

14L2-~21~-~~möte 
Justm. Wille Sjöblom, He.rry Gustavsson. 
Lampa redog jorde f ör de nya ändringar som blir i s am
band med Långavallsgat <'.n. Alla v å r a l -edningar som kom
mer i beröring med v .'-igbygget skall återst'ill a.s av st::m. 
Att leda å rsm. f örhandlinga r valdes sittande, Lam~a. 
f:Iötet beslutade med stor ma.jori tet att h öja styrelse
arvodet med 250kr till 1 325kr s amt 50kr t ill revi sOr
erna. VAL P örest. Rune ~Jahlgren omv. k ::>. ssör Bertil 
Henskog omv. Ledamot Agvald Haapne s. Su ppl. Anne-f·ic>.r
ie Olsson a lla omva l d e .• Rev. Harry Gustavsson,Bertil 
Karl sson omv.~ .. lda . Su ppl.Karl ~iagnusson,Herta Hilsson. 
Ett "B'örslag från Nils Sandmyr at t Herrklubben skulle 
f å Siitta upp en kiosk f ör f örsä ljning av dricka och 
annat 2.vslogs med stor majoritet. 5 mot 37. En jubi
leumsfes t nä r Lil rj e fyller 30 år besluta.des. 
Till fe s tkommi tt6 v 2-lde s B. L:-..m~a , :\nne-r·1ari e Ol sson, 
Lis:1 ? orsberg, I ntrrid Henslcog •. 3000kr s t !J.lldes till 
förfoga~de f ör f esten. 
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~4/4-7,!_ 
s tyrelsen oförändrad. Lamna r app att han fått en 
skrivel se från Borås koloni och fritidsb,yar dä r dom 
tackade f ör bidraget till Jubil~umsgåvan till för
bundet . fö r Koloniträdgårdar. 18-rje-Hed har ej l ämna t 
något bidrag och styrel sen enades om att inte göra 
någon inbetalning . Skri ve l s en ! tigges därför till · hand
li-ngarnCl .• 

~/5-1~-
Sops äckar skall mottagas en gång i veckan och Svante 
H:1nsson har l ova t kör a bort dor.1 f ör 40kr pr gång. 
?otbollsmål skall m)l)sät tas p;l bollplanen. 
17/~:1~-
Lel;:pl e.t sen på. s ödra har upprustats och iordnings
st~llt s av Olle Karlsson. Verner Agel~n hade inkom
mit med en skrivelse om att <få gör a en narkerines
nl a t s i anslutning till norr:J. Brunnsvägen, r.1en denna 
avs l ogs med motiveringen att s t yrelsen inte har be
f ogenhe t ntt bevilj a parkeringsplatser på a llr.1änna 
områden. Rune Ander sson som bor i 44an ville bli med
l em i f öreningen, och ~ill detta h älsades han vä l
kommen. Bertil Henskog och :6rnst Karlsson utsågs till 
e lavVisar e i\).~m området. 

~2L~=I!_~~~!~E~~~~~~--
Justm. Harry Gustavsson, Hille Sj :iblom. Lampa r app . 
att v1r a besökare och även v l r <-1. egna medl .respekt
erar inte uppmaningen om att inte parkera pli. v c1r a vilg
ar, så vi måst e ha möt esbesl u t i f r ågan och ordna med 
b:i.t tre sky l t ar. Vidare besl öt s att medl . son t3'enom 
s l arv elle r gl ömska orsaka t onödi g va ttenåtg@.nc exv1s 
ej s t .'tnst sine. kranar vid påsl äpp p :~ våren vilket 
')rsakA.t mycket extr :?:. ar bete f ör styrelsen skall be
te.l n 25kr i bci ter till f.ör eninG"en. Spes arihandlare 
Ander sson var int e nöjd med uppgör e l sen om försä l j 
ning av sitt hus med affä r s lolcrtl s å v:igarbete t bl ev 
s t oj)!JO.t en tid med ty å t f i.il j ande trfikbesv'i.r för oss . 
~n skri ve l se t i 11 Ga.tukont or et skall sända s där vi 
på"!)ekar o.t t v lgar be t et bör påskyndas. 
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Hahlgren rapp. at1i lott 66 s att UP!1 trästaket i tomt
gräns 65 och ntt vi har mötesbe s lut på att det skall 
anmälas till styrelsen. styrelsen enades om att inte 
l ägga sig i medlemmarnas gränsmar~ceringar. Mö te;3beslu
t e1;_ g?,llae gränsen mot · våra viigar. 

2/8-T~-
Svante Hansson hade l ovat att ställa sin stora last
bil s~ ~tt medl. kan få l ~sta i all den bråte son dom 
inte behöver och sedan k :-;r a bort det. En belysnings
stolpe på pilvägen skall unps~ttas. 
V<.'.ttnet i vår egen brunn på södra omr. har bli vi t f 8r
orenat och kan inte ahvändas. 

}/9:~-
Efter sprängnimg på Gråbovii(;en den 6/8-71 kunde vi e j 
anvi:inda vårt V::!.tten utan fick hel t övergå till st:tns 
vatten. Att v;~.rt vatten f örorenats genom stans spriing
ni g ansåg Gatu o väg ·uteslutet. Något bevis h1:~rför 
från vår sida var svårt att f å s å sa~en fick bero. 
I skrivelse från "reru1ållni ngsverket skall verket över
t a all renhållning f ör oss. 
Lottä~are 119 som· var uppsagd har gett tillstånd att 
s~relsen f år sälja huset och det som blir över n~r 
huset ä r s ålt skall husägaren ha~ 

6/10:1~-
Inbrott i lok~len hade skett,troli gen med falsk nyck
el. T9.vlor s-om vi fått i present hade stulits bl. a. 
Beträffande latrin och sopor kan vi inte f å klart för
r än· nästa år då det bli~ nya bestämmelser. Vårt vatten 
på s ödra har gradvis: förb i ttrats sedan spr ängningarna. 

16/11-71 -----
Fasta avg. av el måste höjas på grund av underskott 
med lOkr. 2 st belysningsst~lpar har uppsats till en 
kostnad av 8,41kr. s tyrelsen enades om att v l rEJ.!l vat
tenr>ump ~&. s ödra skall slo)""las. 

13/2-72 Årsmöte. La.rilpa Öp1"nade rn0tet. Justm.H. Sjöblom, 
Robert Lindblad . Eftersom vi har stadens vatten di r ekt
kopplat på deras ledningar m&ste vi enligt deras be
_stämmelser ha återsugningsskydd på alla kranar som 
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kan kopplas till slang. styrelsen köper in sådana 
kranar som medl. kan få köpa billigare än ~ oppna 
marknaden. Vårat 30årsjubil~um firar vi i Hjällbo
skolans aula den 15 april. 37kr pr medl. 
Lampa rapp.att stan övertar sopor o latrin men re
serverar sig för kostnaderaa då dessa troligen inte 
kan ingå i nuvarande arrendesumma. 
till att leda årsmötets förhandl. valdes 'sittande. 
Val. Ordf. B.Lampa, f örest. Bill 01sson, ledam.Ernst 
Karlsson, suppl. Nils Kyl~n, rev. Roland Forsberg, 
Herta Ni lsson,suppl. Idebj örk o Sandmyr. 
Vår nye f örest. hälsades vä lkommen och Wahlgren tack
ades för all t arbete han nedlagt :-under sin tid som 
f ör est. Lampa r app . att Hjortsberg från gatukontoret 
ringt och frågat om ägaren till den stugan utanför 
v~rt omr. vid tomt 86.får använda vår Affärsvägen för 
infart till sin tomt, vi svarar då att vi har inget 
emot att vi får hjä l p av staden att göra iordning vår 
väg som nämnts. Vidare r app. att den parkeringsplats 
som gjorts för 1 3 bilar på norra har vi förbjudits att 
användG då marken tillhör vår närmaste granne å t öst
er. Allt enligt v är granne. Lampa s a tte sig i f örbin
delse med Gatukontoret och fick så småningom bekräft
at att v år granne hade r ätt. s taden hade gjort fel 
och nu fick staden göra en ny parkering å t oss. 

2L2=1L 
Lampa har varit i kontakt med rerutållningen och fått 
prisuppgift. Latrin 30 kärl i 20 veckor till en kost
nad av 3600kr. Sopsäckar 3:50 vid uppsamlingsplats. 
2 st. cementplattor med vatten och avlopp f ör upp
samling av latrinkärl måste ordnas. 

!!L~=Z~-~~~!!rsmö!~~--
Biltrafiken på våra vägar blev föremål f ör diskusion. 
Hel ge Tilly tyckte att det var bedrövligt med all 
bilkörning på våra vägar. · Åke Andersson föreslog bom
mar så vi kan utestänga alla bilar. Lampa upplyste då 
om att vi har mötesbeslut på att medl. får lov att gö
r a parkeringar på s ina. tomter och då kan vi vä l inte 
förbjuda bilkörning på vår a vägar. Vi kan ju vädj a 
till bilä~a att begränsa körningarna s! mycket 
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som mäjligt. 1\iötet beslutade om extra avg. av 30kr 
för latrin. Det upplystes om att de t ~r förbjudet att 
bränna någonting på tomterna, med böter upp till 200kr 
Vidare bes lutades om att skaffa en container som vi 
kan få l ägga all~ skräp som vi vill bli av med. Maj
stång med dans som vanligt på midsommar. 
Räkningen på inkopplingen av vattnet på stans ledning
ar var på 2290kr. Cementplattorna för l~trin var nu 
klara och godkänd~ av hälsovårdsnämnden och renhåll
ningen. 100kr i inträdesavg. för nya medl. godkändes. 

1il=I'L 
I en skrivelse till spårvägen hade vi klagat på att 
vi inte fått någon hållplats vid Lärje så att Gunnil
sebussen kan stanna här. Vi fick till svar att så 
fort som gatuoväg har ordnat hållplats så stannar vi. 
Rapp. om att Sandmyr på nr 8 återigen har tvist med 
sina grannar om häckarna. Bill Olsson åtog si g att 
f örsöka reda upp trasslet. 

l/11-7_g_ 

Xven Lampa måste nu ingripa till lott nr 8 o8h hans 
häckproblem. Kutymen i alla våra koloniområden är 
att var och en klipper sin sida av sina gränshäckar 
och härmed bör denna fråga vara ur världen. Jag går 
nog vidare sa lottägaren. 

~1/:J:.- 1973_ 
Henskog rapp. att staden som inköpte lott 44 ligger 
efter med betalningen av ·.arrendet. betalar dom inte 
snart blir uppsägning aktuell. 

31/1-73 

Arrendet f rån stan f ör 44an har inkommit och Linn~a 
Lundin får arrendera lotten t.v. Brunnslock till våra 
avstängningskranar på södra har Nils Kyl~n ordnat. 

18/2-73 Årsmöte 
Lampa öppnade. Justm. Harry Gustavsson, Helge Tilly. 
Att leda årsmötets f örhand!. valdes sittande. 
Val. Kassör omv. Förest. Bill OLss on omv. sekr. Nils 
Sandmyr nyv.suppl. Anne-Marie Olsson omv. rev. H:>..rry 
Gustavs~on, suppl. Sven Bengtss on, John Jense~ 
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i·F>jesko:.1mitt~ V'1. l d.cs 3i ll Olsson, :J. S jöblom , H.Tilly • 
. John Jensen å t og s i 2' ::.t t siil ja drick::t under ~c-mr.H~ren. 
:Jr.':'..nnur;n.e n V...,_ldem~r Ped.er s en. Gr iiskliflpr..:i.nc H.Tilly . 
St or e lek~l~tsen Olle Kerlqeon, sops~ckar ~rnst K~rls

son • Om n<lgon he.r kapi t?.l tillgi"i n{!ligt och vill l åna 
ut mot sk~ili e r .3.nt ::t s<'l. v~.r de t t~,ck83mt f 0r vi behö
v er 9engar till ;~.s fal teri ng ~-V v å r a. v i:ige-.r som plane
re:~: s . Vi har nu f ått l öf te av s t aden :ttt ordn A. prir k
ering vid l ot t 102 . 

~/4-7 3 -
A t t utför r.>. asfe.l teringen anförtroddes A. B. V. till en 
~~ostn~d n.v 9:17 pr f.vm . 

~7/6-11_~~~!~!~~2~~-
Helce Til l;-,r klagade på att vä gen till brä nnugnen är 
u runc l och m&.s te re pc>.r e r as . Ka j orna bygger vi l t i v å
r a skor stenar,( naturli gtvi s utan tillstånd). Harry 
Gus tavsson ville att vi skall slut a a tt mat a f~glarna. 
s tora sty relsen skall ha möte h c!.r- och a l la v å r a styr
e lsemedlemmrtr '~ r v .'.ilkomna . Rune Anderss on t rod de att 
vi f.u sh.-yl tar av Gat ukontorettil_l infarter vid s öd
r e>, och norrr"~. omr. Hi'tns Hansson k l agade på a.tt bilis t
e r na kör f ör f ort till s ina stugor i dalen u t anf ör 
vår t omr. v.~~;unmet blir olidli gt. Hundr>.r springer l ö
G <'. n 8. området. Oskar Persson r -?.np . 2.tt hundar rA-s tas 
på idrottsplatsen och a. t t deras- iigr>.r e var otrevli ga .• 
Svante H:>.nsson å toe s i g a t t hj iil pa ungdomarna med pine
l"'~ On.gutrustning f ör att komma i gång. Tilly rapp . att 
en va . .r:0aklubb skulle bildas och a.tt Bill Olsson t ar 
emot anm2.lning.:- r. Anna J '5nsson och Ver?.. LE>.r sson å t a8'
er s i g a tt leda a llstin g om intresse finns. Damklu~ 
ben s köter om mids ommar arrangemanget. Maj Idpjörk s a: 
o.tt lbml<:l u b ben ordnr>.t skå9 och inköpt porslin, gardi
ner ti ll l okal en och my cke anna t och u ppma na de alla 
f'.. t t stöd j a. D2.:.1kl ubben. Lån i k r editbanken skall ord
n.P..s av Bertil Henskog oc.h Bengt Lampa som äv~n __ står 
som bor genä r 0r f i5r 15000kr s om l öper på ett å r . 
'J-Jlle oc h pl <mering vid bihuset kostade 1500kr . 
Lampa åke r som kongressombud till Kalmar i augusti. 
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6/2- 1974 
Bill Olsson r app. att vi nu är 140 st medlem~ar. 14 
lotter har bytt ägare och 5 nya l otter har utstakats. 

17 L?.=.? 4 _Arsmöt~ 

Justm. Harry Gustavsson, Helge Tilly. 
Den fasta elavg . höjes från 30 till 40kr. Avläsningen 
höjes från 1:50 till 3 kr l ott. Till ordf. f ör års
mötet valdes Lam9a. 
V;t.l• Till ordf. va.l des Nils Sandmyr. Förest. B.Lampa 
Vi s e ordf. Ernst Karlsson. Lodamot Rune Andersson. 
Fyllnadsva l sekr • .John Jensen.Rev. Herta Nilsson omv. 
suppl. Sixten .Johansson, W . Sjöblom. Va l kommit t~ \-lille 
Sjöblom, Maj Idb jörk, Vera Lar sson. Firmatecknare B. 
Henskog, N.Sandmyr. 

6f3-74 

Det r~pp. att en medlem ville sätta upp en byscha 
sin tomt som var l Om l ång. Det ta avslogs. 

ill::11_ 
Förslag om höjnipg av arrendet f öreslogs men styrel
sen kunde inte enas om hur mycket så f r ågan bordlades . 

18/4-74 Extra möte meu anledning av v år styrelsemedl. 
Ernst Karl sson hastiga bortgång. Lampa val des att re
pr esentera föreningen. 

Anne- Marie Olss on går nu i n som styrelseled~not efter 
Erns t Karlsson. Se.ndmyr valdes som avläsare f ör norra 
omr. ';l . Sj öbl om T;>.r emÖt sopsäckar, V'll demar Peder sen 
lokal och brännugn, Ti lly gr~smattor . 

16L~=11_~~~~~~~~~!~-
Helge Ti l ly och Karl l~agnusson justm. Arr ende t mås t e 
nu höjas med l OOkr var av 25kr mås t e t a s ut i för skott 
i sambr!.nd med elräknineen . :::::l en Måste också hÖjas me<l 
2 ör e nr kvh. :Sxtra . m') 'te om detta. :?ör slag om f örbud 
att va t t na med s l :mg och l OOkr i böter för den soM 
bryter mot de ttR avs l ogs . Vad gäller bilrep?,r ati oner 
f år endast smårep . gör as. En storstädning över hela 
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omr t\.det behövs och Anne- lrRrie f ö:r-eslog man ur huse 
den 20/6 och Damklub1)cn bjuder ~å kr.tf-fe. 

II8-I1_ 
De sistn. resterna av s taleeten som skyddade ji:i.rnv.=igen 
som gick cenom vårt område har nu tagits bort. 
Jmne- M0.rie l .:>.de fram ett försl ag från Damklubben om 
UtbyggnR.d av lokalen. Damklubben kornmer a tt bidraga 
med 5000kr till detta ändarn~l. 

2/10-74 

Jensen rapp. e. t t Anna Jönsson övertagit kiosken för 
f örsä ljning a.v olika var or. 

Nov-1974 

Lampa rapp . att 700 st granplantor från skogsvårds
styrelsen anl i:i.nt och planterats den 2/11 . 9 st rnedl. 
deltog i arbetet. 

~L~~=I1_ 
Sfter diver se r apporter frågade L~~~a or df. Sandmyr 
v~rför hA.n anlita t revi sorer fö r rvidering av e 1av
l';sningen . Sandmyr v;i.grade kommentera saken. Lampa 
krävde en f ö:c:clarinc; med r.10 ti vering a t t det angick 
f ör eningen och c.o.tt inga hel";'lli gheter f å r f ör ekomma. 
S['ndnyr 1-'i.mnade möte t utan n!igon god t agbar fö r l::l a
rine;, t rots att f lera med1em11ar pnryeknde det opass
a.n(lc i hR.nc UPt>f ör ;;mde .· ~1nne-Harie Ol sson fo r tsP.tte 
c.tt l ccl.::-. mötet . 

8/1- 197 5 

If:ötet hö l ls i l ampas l 'igenhet . Ordf. Sandmyr ö,r.rmade 
mi:itet. Pr ot"koll uppHis t es och eodkiinc'les . Henskog 
r aYJD · a tt r ev isorer na revidetat kas can och god:.Ci:i.n t 
dens <'..mrna . Tiune Ander sson r app. att rykt et går om att 
ordf . Sa ndmyr håller på a tt skaf fa fram en egen val
kornmitt~. '? l er a medl. hade hört samna rykten. Lampa 
f r ågade Sandmyr hur han ka.n l åta s i g vill jas ti l l or df . 
i f öreningen n~:ir han under tre å r s t i d haft s i n lott 
till f ör s ä ljning . Sand~Jr f örnekar detta. - ~fter vidare 
diskusion uppmanade styrels en San~~r ~tt avgå fri
villigt trots att 1ums mc>.ndattid '~r et t år ti 11. 



Vi i st.yr~lsen är eniga om att vi inte längre har nå
got förtroende f ;.~r dig. Sandmyr uppmanade oss flera 
gånger att tiga still. 
Ett lotteri skulle anordnas där medlemmar skänker pri
ser. Rune Andersson lovade att som ett pris bjuda på 
fri resa hem från årsmötet om dom inte har bil. 

5l.2-72_ 
Inbrott i 21 stugor rapporterades. 
4 st. nya tomter är klara f 'ör byggnad 162 - 165. 

l~~-:_l2_!E~öte_ 
Anne-Marie Olsson öppnade mötet. Justm. H.Tilly och 
Bill Olss10n. 
Inbrotten i våra stugor har nu stigit till 29 . 
Rapport från Gunnesby att 170 stugor har planerats. 2 
typer till ett pris av 35000:- och 40000;- kr. 
Elavgiften höjs till 12 öre kv. 
Att leda årsmötets förhandlingar valdes \-li lle Sjöblom. 
Alla arvoden oförändrade .Val. Kassör Bertil Henskog 
omv. förest. B.Lampaomv. ledamot Anne-Marie Olsson omv. 
Anna Jönsson nyv. rev. Har~ Gustavsson omv. suppl. 
Lennart Forsberg nyv. Sixren Johansson omv. Valkommitt~ 
Maj Idbjörk, Bill Olsson, Helge Tilly. Nöj e s och idrott
skommitt~ Bill Olsson, Helge Tilly, Anne-Marie Olsson, 
Maj Idbjörk. 
stadens förslag om infart till södra omr. ville inte 
mötet godkänna. Lampa fick uppdraget att ordna det på 
bästa sätt. Damklubben vill nu ha en snar utbyggnad 
av lokalen och bidrager med 7000kr. styrelsen föreslog 
att vänta tills vi får bättre ekonomi. 
Latrinstationen skall flyttas till annan plats. 

2/3-75 
Taxeringen på våra stugor har höjts till 15000kr a 
20000kr. 
Sandmyr har skickat en skrivelse till st.yrelsen där 
han avsäger sig uppdraget som styrelseledamot på 
grund avvsjukdom. 
2/4-75 
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Lampa rapp. att Sandmyr sålt sin lott nr 8 och att 
han själv skrivi~ alla erforderliga handlingar och 
papper. Vid förfrågning pr telefon om han ~ckte att 
detta tillvägagångssätt var.riktigt gick det inte att 
resonera med honom om. Mötet beslöt a~t inte vidtaga 
någon åtgärd. Bill 01s.son hade vidtalat Sandmyr om 
redovisning_av övriga ·uppdrag som han hade. Detta skul
le ske följande dag. Idbjörk hade ett par skjul på sin 
tomt till olägenhet för grannarna oeh strider mot stad
garna. En Skrivelse från Maj Idbjörk att s.k. samman
boende skall ha samma rätt;gheter som äkta makar. 
Skrivelsen godkändes och ~r vidare till stora ·st,yrel
sen. En utträdesansökan från Sandmyr beviljades. 

5L2=1L 
All&vägen måste stängas av med cementsuggor då bilist
erna parkerar på gräsmattorna. En skrivelse till Sand-
myr där han avtackades för tid och arbete som han ned;_ 
lagt för f öreningen godkändes. Sandmyr hade inte ännu 
redovisa t kassan f ör herrklubben .som han var ordf. ocrll 
kassör för. 

15/6-75 H~~vårsmöte 

Justm. Helge Til~, Carl Magnusson. 
Inträdesavg. ,till stora f öreningen höjs från 20kr till 
lOOkr. Inträdet för Lärje höjdes meå motsvarande be
lopp. Anna Jönsson får lov att flytta sin kiosk till 
sin egen tomt. Egvik lott 9a åtog sig att sköta lek
platsen på n~rra och Nils Sandell på södra. 

5/11-75 

~ hade fått en rör stor räkning från renhållningen 
ocrll efter undersökning visade det sig att st'l?-gorna i-
dalen väster om vårt omr. lämnat sina säckar direkt 
till sopbilen oeh därigenom debiterats på vår räkn. 
Henskog fick så småningom ordnat detta med verket. 
Vattenförbrukningen var under året 3950 kbm. __ -· 
Vattenpumpen på norra omr. är rostig i röret och be
höver "vård". 



Justm. Wille Sjöblom, Tage ~amberg. Sjöblom valdes 
som ordf. för årsmötet. 
Arvodet till förest. höjdes från 3,50 pr medl. till 
5kr· styrelsens arvode från 17'25kr till 2725kr. o<dl 
rey._från 65kr till lOOkr pr man. 
Val. Som ordf. Anne-Marie Olsson omv.-. ledamot Rune 
Andersson omv. Suppl. Vivan Andersson ~· 
Rev. Sonja Bernhardz oeh Thure Karlsson. Suppl.Six
ten Johansson o Verner Häggman. Valkommitt~ Valter 
Pers1:l.on o Harald Ax~lsson. Kongressombud Anne-Marie 
Olsson, Rune Andersson. Gräsmattor Egvik o Harry 
Gustavsson. Brännugnen Pedersen. Vaktm. för lokalen 
Bernhard Johansson. 

styrelsemöten 25/2-- 7/4-- 5/5· inget av vikt. 

2/6-76 6 st. billass med skräp hade hämtats o~h körts 
bort av Svante Hansson till en kostn~d av lOOOkr. 
Rapport om att medl. ställer ut sopsäGkar utan att 
betala :r·ör dom. Rune · Anderss·on gav kostnadsförslag 
på iordningställande och asfaltering av Affärsvägen, 
Gångvågen och vägen till brännugnen lOOOOkr. vilket 
antogs. 

2/6-76 Halvårsmöte. 
Egvik föreslog att karusellerna på lekplatserna bör 
tas bort då dom anses farliga för barnen och ersät
tas med mindre farliga saker. Mötet beslöt enligt för
slaget. Till festkommitt~ för 35årsjubil~et valdes 
Britta Andersson, B. lampa, W. Sjöblom, Maj Idbjörk 
ooh Maj-Britt Käck. 
4/8-7L_ __ 

Istället för karusellerna på lekplatserna beslöts om 
rutshbanor. 

1L9-76 
Från Kongressen rapp. Rune Andersson att Sveriges 
koloniträdgårdar omfattar 13000 medl. oe.h att förete 
är indelad i regioner •. Västra regionen som vi till
hör sträaker sig från Uddevalla till Halmstad. Till 
ny ordf. för förbundet valdes Lennart Andersson. 
Vid rensning av våra gatubrunnar upptäcktes att med-
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lemmar tömt både latrinburkar och köksavfall där. 

6/10-76 
Det rapporterades att vår mån·gårige medarbetare Åke 
Andersson avlidit. 

3/11-76 

I ansökniq till byggnadsnämnden har vi fått svar att 
samma material som det övriga taket får användas på 
berörda stugor till altanerna. Altanerna får inte b,yg
gas helt in med dörr. Vite lOOOkr. om bestämmelserna 
inte följes. 

lLl~-7~ 
2 st ytterdörrar har inköpts för 588kr pr styek. 
Kassabehållning bank 15300kr. postg. 7400kr= 22700kr. 

3.2~-=2977 År~~ 
Anne-Marie Olsson öppnade mötet. Justm. H. Axelsson, 
Bill Olsson. 
SOOOkr. anslogs för upprustning av våra lekplatser. 
Vidare beslöts att inköpa Lampas bihus för 6000kr. 
Damklubben betalar hälften. Elavg. höjs med l öre pr 
kv. Från kongressen rapp. att en medlems maka eller 
make kan få uppdrag i styrelsen, dock inte båda sam
tidigt. För föreningens 35årsfest utsågs· Harald Axels
son och Ingrid Henskog då ett par tidigare valda hade 
avsagt sig. Festen skall förläggas till Hjällboskolan 
den 20/8- 77• Lampa föreslog 3000kr till festen vil
ket beviljades. 
Val. Ordf. för årsmötet valdes Lampa. Kassör B.Hen
skog omv. förest. B.Lampa omv. Ledamot Jensen. suppl. 
Nils 01sson bland flera föreslagna,~. rev. V.Hägg
man omv. Svante Hanss:on ~· suppl. Sixten Johansson. 
Valkommitt~ Inger Svensson, H.Axelsson. Skötsel av 
lokalen Damklubben.Brännugnen Hansson. Sopsäckar Wille 
Sjöblom. Med Helge Tilly som medhjälpare. Gräsmattor 
H. Gustavsson.Vattnet Henskog och Lampa.Att utarbeta 
frågan om tillbyggnad av lokale-n Varting och Lampa. 
Att ordna med lekplatserna utsågs Rune Andersson. 

~L6-77_ 
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Efter städning i stugorna och området körde Svante 
Hansson bort skräpet, 4 lass, för 900kr. Mikael Hans
son klippeT gräsmattorna på södra omr. Lekredskap 
har inköpts för 3918kr. 

19/6-77 Halvårsmöt~--
Astrid Johansson har åtagit sig vaktmästarsysslan 
för lokalen. Vera Larsson föreslog att gamla och ork
eslösa borde få hjälp med skötseln av sina tomter 
genom föreningen. Förslaget avslogs. Nya frågor.Styr
elsen föreslog höjning av arrendet med lOOkr. Leif 
Johansson frågade vad ändamål pengarna skall gå till. 
Lampa svarade att allt är dyrare, Asfaltering av vä~ 
arna skall göras m.m. Efter 100 kronors höjning är 
arrendet ändå billigt jämfört med andra kolonier. 
Rune Andersson föreslog 50kr. vilket Harry Gustavsaon 
instämde i. Han menade att kostnaderna kan hållas 
nere om medlemmarna arbetade gratis för föreningen. 
Leif· Johansson extra uttaxering efter behov då det i 
dagens l ä ge inte är f örståndigt att spara pengar är 
minsta möjliga höjning det fördelaktigaste . Vera 
Larsson föreslog 40kr. Mötet beslöt enl. Veras för
slag, 40kr pr år. styrelsen fick befogenhet att höja 
elavgiften efter eget gottfinnande, redan nu med 2 
öre kv. och lOkr i fast avgift. som efter högre f ör
slag beslöt 15kr· 

1/9-11 
På 35årsfesten som avhölls i Hjällboskolans aula var 
71 medlemmar närvarande . Det blev överskott från 
festen med 1598kr. En pump till vattenkällan på n~rra 
inköptes för 745kr· 

gj_ll-77 
Vattenförbrukningen för säsongen var 2537 kbm. Staket 
måste sättas upp vid All6vägen då våra gräsmattor för
störs av hästar som ~ides av ungdomar som tydligen 
inte ~örstår vad dom ställer till med. 

7/12-77 

Vägar skall asfalteras. Rune Åndersson~~e•log ~tt 
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vi grusar vägarna istället för asfalt så kan vi spara 
8000-9000kr. Efter votering 4 - l + l reserverad be
slutades om asfalt. 

26-2 __ 191~-
En skrivelse från förbundet där en deltagare skall 
närvara 18-19 mars vid en veckoslutskurs. Avg. 150kr. 
Nils Olsson föreslogs 

~6j2-1~!E~~~te~-
Justm. H.Axelsson, B.Johansson. 
Lampa raPP• att Johan Tingdahl är vårt ombud i . kom
munalfullmäktige. 5 st inbrott har rapporterats. 
Till ordf. för årsm. valdes Lampa. 
Oförändrade arvoden. Paus. Olssons trio underhöll med 
musik. 
val. Ordf. Anne-Marie Olsson omv. Förast. Nils Olsson 
nyvald. Ledamot Vivan Anders~on och Leif Johansson. 
Suppl. B.Lampa. Rev. Tage Hamberg, Sixten Johansson, 
Sonja Bernhardz. Suppl. V.Häggm~, B. Johansson. 
Valkommitt~ Inger Johansson, H.AXelsson. Firmateck
nare Bertil Henskog, Anne.-Marie Olsson. 
Asfalteringen av vägar uppsköts ett år. Lampa föreslog 
att en flaggstång skulle inköpas och mötet biföll det
ta. Lampa och Rune Andersson tackades för allt arbete 
som dom nedlagt under arbetet i styrelsen. 

8/3-78 

Styrelsen konstituerade sig. Lampa överlämnade till 
sin efterträdare Nils Olsson papper och handlingar 
och ansåg sig härefter vara befriad från sitt tidi€
are uppdrag som f 'öreståndare. För Mottagning av sop
säckar har Harry Falk åtagit sig. Inger Johansson 
sköter parken och lekplats på norra oeh Mikael Hans
son på s ödra. 

2&1~L 
Latrinhämtning kostar nu 18kr. pr burk och sopor 1600 
kr. pr s äsong med 8. säckar i veckan. Till vaktmästare 
f ör lokalen åtog sig Tommy Olofsson. Vattnet höjes 
från 1:98 pr kbm till 2:15kr· 

5/6-78 
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Vi hade haft allmän städdag där 26 personer deltog. 
Harry Falk har reparerat och målat anslagstavlorna 
Leif Johansson har inköpt en flaggs.tång för f ören
ingen och även skänkt en flagga. stången kostade 
1442!.<;r. 

18/6-78 Halvårsmöte . 
Nils Olsson hade ordnat en container med tömning 14 
ggr för 2500kr . Nytt beslut om att avstängningskran 
skall finnas vid varje stuga. Vä gar har asfalterats 
för 16525kr. 

1/11-7~--
Lampa rapp. att nya stadgar utarbetats och att sex 
föreningar, Anggården, Delsjön, Lärje, Välen,Lundby 
och st. Varholmen. Garantiavg. f ör våra telefoner 
höjs från 300 till 500kr. 

3.2./_2-_1919 Ä~öt~- . 

Justm. Harald Axalsson och Bill Olsson. 
Rapp. Inbrott i lokalen och 1 st stugor. 
Till ordf. för årsm. valdes B.Lampa. 
Oförändrade arvoden. 
Val. Kassör Hagnevik nyv. Förest. Nils Olsson omv. 
Ledamot John Jensen omv. Suppl. Rune Andersson.Rev. 
Tage Ramberg.Suppl. Bernhard Johansson. V.Häggman. 
Valkommi tt~ Bill :rOlsson, Frans Lundqvist. Kongress
ombud Nils Olsson, Anne-Marie Olsson. Firmatecknare 
Anne-:Marie Otsson, Hagnevik. Fri tidsledare Orvar Öst
lund. Lokalvardare Irma Lindgren. Sopsäckar H.Falk. 

~~E~-~~!=~~~~~-~=~-3~i3:79! __ 
Gäller godkännande av de nya stadgarna. Mötet beslöt 
godkänna de nya stadgarna. 

2/4-79 

Klagomål på lott 44 som staden inköpt att den är i 
ett 'bedrövligt skick. Skri ve l se om detta skall göras 
till Fastighetskontoret. 

14/5-79 

Rapp om att 5 st. lottägare hade inte stängt sina 



kranar vilket orsakade mycket arbete och onödig vat
tenåtgång. Det var d~skusision om att slopa parkerings
plat sen på norra lekplatsen och plantera buskar där. 
Inget beslut. 

ll/6:I2_ 
Nils Olsson rapp.att 600lm Bräder 1• x 9 hade inköpts 
f ör ett pris av lOOOkr att användas till utbyggnaden 
av lokalen. Vidare virke till trappa vid Gryngången 
f ör 1350kr. Anne-Marie Olsson r app. att hon peilat 
intresset hos medl om frivillig medverkan vid till
b,yggnaden av lokalen och funnit att 35 st var vill
iga att hjälpa till. 
Ansökan om bullerskydd fö r lotterna 34-~-36 skulle 
inlämnas till staden. 

~1/6-12-~lvårsmöte 
Som justm. valdes B.Lampa, Harry Gustavss on. 
qmb,yggnaden av lokalen närmar sig. 40 st är anmälda 
som frivilliga och Damklubben skall ordna med mat. 
och Anne-Marie Olsson Skänkte lOOOkr för ändamålet. 
Materialkostnaderna är beraknade till 17000kr. Dam
klubben skänker 5000kr • .Aterst~år nu llOOOkr. Bygg
firmor som hade räknat på full f ärdig tillbyggnad 
hade anbud om 50000kr och mer. Förslag om att god
känna detta framfördes men Leif Johansson föreslog 
att vi skall se vad kolonisterna duger till. Mötet 
beslöt att bygga i egen regi.Lampas ~örslag om ent
reprenad fick endast 2 röster. 
Okynnesåkning med bilar på södra omr. bör stoppas 
menade Bill Olsson och Helge Tilly . Inga mer park
eringar bör göras på egna tomter. Nils Olsson sa 
att vi inte kan göra någon skillnad. Lampa sa också 
att bilarna har kommit för att stanna. 
Anne-Marie Olsson avslutade mötet och uttryckte sin 
glädje över att vi nu kan skönja en omb,yggnad av lo
kalen. 

2LB-19._ 
Rapp. Herta Nilsson hade skänkt ,~n egenhändigt gjord 
oljemålning för utsmyckning av lokalen. Vattentank-



arna ~rån våra gamla pumpar har sålts ~ör 400kr. 
Ritning ~ör omqyggnaden har ut~örts av Lei~ Johans
son o~h _inlämnats till Byggnadsnämnden. 
Ett tidigare inlämnat önskemål om bullerskydd våd 
lotterna 34-35-36- har avslagits. Någon s.k. s.yn av 
området hur lottägarna sköter sina lotter skall inte 
l ängre göras då det anses onödigt. 

5/9-79 

Anne-Marie Olsson öppnade mötet och meddelade att 
Sandberg lott 43 skänkt 300kr till utqyggnad av lo
kalen. Ang. uppvaktningar vid ~ödelsedagar beslöt 
st,yrelsen att alla skall uppvaktas vart femte år f.o. 
m. 70 år. Av en enig styrelse beslöts att köket med 
tillbehör tillhör lokalen och att behållning av fes
ter som bestäms på årsmöten skall ingå i föreningens 
kassa. 

1/10-79 

Ordf. rapp. att utqyggnaden av lokalen har gått bra. 
Arbetet påbörjades den 15/9 med rivning av uthuset 
för att ~å plats. Så kom gjutning av plintar och b,ygg 
et var igång. Uppslutning av arbetskr~ten var god. 
Damerna. lagade god mat och stämningen var hög. Rune 
Andersson rapp. att Damklubben hade h~t jubil~ums
fest där det bjöds på god mat. Tal o~ underhållning 
av Lampa med ~lera. Lampa hade tidigare bett att få 
er~orderliga. protokollböcker ~ör att skriva en histo
rik över Damklubbens historia vilket beviljades. 

5/11-79 

Rapp. utgi~terna. ~ör ®ntainern för sommaren var 
3170kr. Flygfoto över vårt område hade inköpt&i 3000 
st. 500kr + moms. 

3/12-72_ 

Priset på vattnet höjs· ~rån 2:15 till 2:65 pr. kbm. 
Latrinen ~rån 18 till 25kr. 

14/1 - 1980 

B.yggna.dstillståndet ~ör lokalen kostade 1233kr· 
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Svinnet på el hade minskat från 18000 kvt till 13700 
kvt. 

~7L2-l~~-!!~~~-
Justm. Harald Axelsson, Frans Lundqvist. 
Rapp. Tillb,yggnaden av lokalen har gått bra. Nils 
Olsson har ordnat med alla inköp av material och kon
takter med b,yggnadsnämnden o.a. Kestnaderna hittills 
är ·16292kr. Till ordf. för årsmötet valdes R.Lampa. 
Val. Till ordf. valdes Anne-Marie Olsson. Förest.Nils 
Olsson. Båda omvalda. Ledamot Bertil Henskog nyv. 
Suppl. Nils Antonsson nyv. Rev. Verner Häggman, Bern-
hard Johansson omvalda.Valkommitt~ Barbro Svensson, 
B.Lampa. Firmatecknare A.M.Olsson, Stig Hagnevik. 
Friridsledare Mikael Hansson o Barbro Svensson. Att 
sköta lokalen åtog sig Lilly Hansson utan arvode. 
Här kan lämpligen sägas att all t arbete som Damklub
ben har gjort för föreningen har utförts utan arvode. 
Ett rykte som spridits inom omr. att Leif Johansson 
skulle ha arbetat för att Damklubben skulle upplösas 
dementerade han själv och passade. även på att tac-ka 
oc~ lovorda Damklubben för deras arbete. Lampa före
slog att Damklubben,idrottsföreningen,och liknande 
skall få använda lokalen utan kostnad. Endast för pri
vata tillställningar skall avgift utgå. ]flötet antog 
förslaget. 

10/.3-80--
Nils Olsson tog upp frågan om allmänna parkeringar 
som är· upptagna av lottägare som inte har någon bil 
skåll avstå dessa till förmån för bilägare • Mötet 
beslöt enligt Olssons förslag. 

5/5-80 -------
Lokalen är besiktigad och godkänd. Många lottägare 
hade glömt att stänga sina kranar och därigenom vål
lat mycke extra arbete. Enligt beräkning har 80 kbm 
vatten runnit ut till ingen nytta. Johan Andersson 
kommer att sköta buskplanteringarna på norra och 
Jensen gräsmattan vid telekiosken. 

gL~=~Q-



86 

En matta till lokalen har inköpts för 3520kr. 900kr 
hade skänkts av olika medlemmar och tavlor pryder 
väggarna. Ett stort konstverk har målats på norra ga
velväggen av konstnär Tomas Käck. Maj-Britt Käck har 
svar~_t för gardiner som också skänkts. 

15/6-8~-~lv~~~~~=-
Justm. Harry Gustavsson, Helge Tilly. 
Genom att vi slipper att betala hyra för containern 
utan endast tömning sparar föreningen 800kr pr år. 
Lokalen är nu i det närmaste färdig och alla bör ha 
ett stort tack för allt arbete som utförts gratis. 
våra ungdomar bör ha en särskild eloge för sitt ar
bete. Lokalen kostar nu enl. protokoll c:a 30000kr 
mot lägsta anbud 50000kr. En applåd fick Nils Olsson 
för det ansvarsfulla arbetet med ledning och inköp 
av material under byggtiden. Nils Olsson föreslog att 
alla som arbetat med ombyggnaden skall inbjudas till 
middag i lokalen, vilket antogs. 

4LB-BQ __ _ 
Dom nya toaletterna vid bihuset är klara och där har 
bl.andra Nils Antonsson utfört ett fint arbete • 
Inträdesavg.för nya medl. höjes från 250kr till 275:
Alla elavgifter och vattenböter är betalda. Nils 
Antonsson fick uppdraget att göra nya trappor till 
lokalen. 

1/9-80 

Rapport. En invigningsfest i lokalen samlade 115 pers. 
En anonym givare har skänkt 500kr för nödvändigt be
hov. Några av Gbgs spårvägs personal skämkte 50kr för 
att dom fick hyra lokalen för en fest. 

3/11-80 
-. ----
Vattenförbrukningen var under säsongen 3793kbm a pris 
2:65. Containern är tömd 12 ggr för en kostnad av 2930:-

8/12-8Q_ 

RaPP• om höjda priser. Vattnet från 2:65 till 2:82 
latrin från 25 till 30kr pr burk. 
Gbgs Koloniträdgårdar höjer medlemsavg. till 15kr.år. 



Som en följd av dessa höjningar beslutade styrelsen 
att för eslå årsmötet · höja arrendet t ill 475kr . 

19/1-19~~-
Anne-Marie Olsson ville ha en punkt på dagordningen 
ang. Damklubben, och en önskan om att få anordna dans
kurs på fredagarna. Kursen skall gå i föreningens regi. 
Lilly Hansson Tillerkändes ett presentkort på 50kr. 
för ett fint jobb som vaktmästare för lokaDen. 

12Lg=l2§1_!E~~öt~-
Justm Harald Axelsson, Bengt Stenbeck. 
Rapp. 1500kr hade anslagits för invigningsfesten i 
den nya lokalen. Kostnaden för festen stannade vid 
1325kr· 
Till ordf. för årsmötet valdes Bengt Lampa. Damklub-
ben bjöd på kaffe. u 

Val. Kassör Stig Hagnevik omv. Förest. Nils Olsson 
omv. Ledamot John Jensen omv. Suppl. Lei f Johansson 
omv. Revisor Sonja Bernhardz omv. Suppl. Siv Tilly, 
Bernhard Johansson omv.Valkommitt~ Bengt Lampa, Bar
bro Johansson omv. Fritidsledare Barbro Svensson, en 
till skall utses senare,,å också vaktmästare för lo
kalen. Omval till centralföreningen. 

3_/3-~!_ 
Ti l l olika a r beten utsågs. Sops äckar H.Falk , e l Hen
skog, gräsmattor södr a Kunsinen, Häggman, Br ännugnen 
Nils Olsson, Gungorna Jensen. Gräsmattor norra vakant. 

~/6-~!_ 
En varmvattenberedare har inmonterats i l okal en. Vid 
den å~li ga städdagen hade 18 personer infunni t s ig. 
Många av våra grä smattor är mossi ga och dåli ga och 
Trädgårdsanlä ggare Lennart Björk rådfrågades och om 
han skulle göra iordning dom så kostade det 35kr pr 
kvm. s tyrelsen tog sig en funderare på detta. 
Jan Tilly har åtagit sig att vara fritidsledare. 

14/6-81 Halvårsmöte 

s tyrelsen planerar att sätta upp ett snyggt staket 
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mellan lekplats och parkering på norra omr. 
Nils Olsson valdes som ordf. och Harald Axelsson och 
Helge Tilly som justeringsmän. I övrigt inget av vikt 
som avhandlades • 

.J/8-~! __ _ 
Rapp. containern har tömts 10 ggr hittills och kostat 
2840kr. 
En inbjudan att deltaga i en veckoslutskurs på Gysinge 
Värdshus om koloniträdgårdar och dess planering upp
lästes, men ingen v ar intressad att deltaga. 

2/11-81 

Vattenräkningen hade kommit och löd på 10646kr = 
3753 kbm. Det har diskuterats om de nya vägarna som 
stan gjort iordning vid Lärjeåns norra sida ligger 
inom vårt område. Våra kartor visar att dessa vägar 
ligger inom vårt område. Soporna höjs från 260 till 
280kr.Vatten från 2:82 till 3:17 pr kbm. En skrivelse 
från från Sveriges Koloniträdgårdsförbund att sända 
2 st. ombud till kongressen i Gävle lades till handl. 

14Lg=-19~~-!~~~~te __ 
Justm. Helge Tilly, Sten Abrahamsson. Till ordf. för 
årsmötet valdes Bengt Lampa. 
Val. Till ~ ordf. efter Anne-Marie Olsson som avsagt 
sig valdes Leif Johansson·· Förest . Nils Olsson omv. 
l.edamot Bertil Henskog.omv. Suppl Kaj Andersson ~v. 
Fyllnadsval Sten Abrahamsson. rev. Siv Tilly, Sonja 
Bernhardz. suppl. Bengt Stenbeck, Bernhard Johansson. 
Valkommitt~ Anne-Marie Olsson, Bengt Lampa. Studie
ombud Rune Andersson. Att sköta lokalen utsågs Anne
Marie Olsson. Val av festkommitt~, Anne-Marie Olsson, 
Bengt Lampa, Ingrid Henskog i samråd med styrelsen. 
6000kr anslogs för festen. Ombud till kongress i Gäv
le Leif Johansson, Nils Olsson och som suppl. Stig 
Hagnevik. 
Lampa överlämnade nu klubban till ordinarie ordf. 
Leif Johansson att avsluta mötet. Leif Johansson över
lämnade åt avg. ordf. Anne-Mari e alsson en gåva som 
tack för mångårig verksamhet ·inom st~elsen. 
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3/5-8~-
Som vanligt slarvas det med stängningen av kranarna 
när vattnet skall påsl äppas och orsakar mycket arbete 
och onödig vattenåtgång. Medlemmarna skall nu lämna 
sina sopsäckar på söndagarna . 

g1L2=~~ 
Rapp. 25 medlemmar hade ställt upp för den vanliga 
vårrengörningen och Damklubben bjöd på kaffe. 

~~L6-~~-~~~!!:~~~~~--
Justm. Harald Axel sson , Hel ge Tilly. 
Ordf. rapp. att det tog 4 veckor i anspråk innan vi 
kunde få ordning på vattnet på grund av att inte med
lemmarna kan stänga sina kranar och se över sina led
ningar. Per Brodin med fru fungerar som vaktmästare 
för lokalen t.v. då Anne-Marie Olsson är sjuk. 
Gbgs Kommun har beslutat att 'höja arrendet med 276kr 
pr lott och år. Genom underhandlingar har styrelsen 
utverkat vissa förmåner. Höjningen med 55kr pr lott 
och år med början innevarande år som .arr. blir 536kr. 
Sedan 591: - 646:- 701:- och 756kr. 

6/9-82 

Rapport från Jubil~umsfesten. 120 pers.var närvarande. 
Festen ansågs som mycket lyckad.Många fick utmärkelser. 
Diplom utdelades till Erik Eriksson lott 92, Johan 
Forsberg 128, Sven Gustavsson 57, Gösta Gustavsson 6, 
Anna Jönsson 54, Helge Tillyl51. Förtjänsttecken i 
silver till- Harry ·Falk 32, Ingrid Henskog 103, John 
Jensen 34, Anna Jönsson 54, Nils Olsson 22, Nils San
dell 137· Förtjänsttecken i guld, Bengt Lampa 30. 
Förbundets guldmedalj till Anne-Marie Olsson ·20 . 
Från Förbundet fick föreningen en väggklocka. Från 
Gbgs förenade kolonier lOOOkr. Från Damklubben 2000kr. 
Leif Johansson ordnade med foton från festen som med
emmarna sedan får köpa. Lott 44 skall rivas enl·igt be
slut av Gbgs Kommun~ 

1/11-82 

Rapport. Lott 44 är riven . Ännu inget bestämt om t~mt
ens framtid . Fzån stora föreningen rapp. att på Torpa 
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, koloniområde har myndigheterna gett tillstånd att ha 
ett växthus om högst 5 kvm. på tomten. . 
Arvid Jönsson arbetar för att få in Lärje-Hed1 stads
planen. Ny modern telefon är inkopplad i våra tele
hytte_!.• 

6/12=~g __ 
Rapp. Vattenförbrukningen var under säsongen 1982 
4944 l_cbm. 
Detta var sista styrelsemötet för 1982 . 
Härmed slutar utdragen ur protokollen som har omfattat 
40 år. Jag hoppas att detta skall bli av in~resse för 
oss .nuvarande medlemmar och de som kommer efter oss 
och att historiken fortsätter där jag slutat. 

Bengt Lampa 

Sixten Johanssons ~scha var så 
liten att dom fick flytta ut bord 
och ·stolar när dom skulle sova. 
Typiskt för dom flesta av oss. 
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Jag har haft turen att träffa två systrar som är 
födda och har växt upp här på Lärje-Hed. Irma Alfred
son och Elsa Nilsson. Vi har tillsammansgått över 
området och dom berättade minnen från sin barndom 
här. Deras pappa, Gustav Larsson var arrendator här 
under tiden 1915 - 1941. Jag har fått låna arrende
kontraktet som jag nu skall citera ur och som berät
tar om hur det var i den gamla goda tiden. 
Lärjeholms säteri, ägt av regementsintendenten A. v. 
Ekman utarrenderar härmed utägan (utgården) Heden på 
49 års arrendetid f.o.m. 14 mars 1892 till samma dag 
1941, till styckjunkare P.A. Boman vid A2 enligt en 
karta som upprättats av A.A. Rönbäck 1883. Detta kon
trakt innehöll hårda villkor för arrendator. 
Syn av gården gjordes ofta och om det blev arrendator
skifte påpekades alla brister som arrendatorn skulle 
åtgärda. Åkrarna skall av arrendator väl skötas och 
hållas i god växtkraft, dikas och gödslas. Ingen göd
sel fic-k säljas eller bortföras från gården. Jagt
rätten borttages de fem första åren. Arrendator får 
icke uti husen intaga eller hysa någon person som 
kan tänkas falla fattigvården till last.Nuvarande 
Gråbovägen som går genom vårt område skall av arren
dator underhållas och grusas. Arrendesumman var de 
tre första åren 400:- • de därpå följande två åren 
500:- och sedan 700:kr. som erlägges hälften l dec. 
och andra hälften den l april. 
Vid arrendetidens slut skall arrendator efter gång-
bart pris hafva ersättning för den höstsäd han hafva 
utsått, men deremot skall all gödsel utan ersettning 
öfverlemnas vid avträdet. !ill vår och sommarfoder 
för två hästar, 10 st kor, och ett par oxar skall ar
rendator hafva 17 skeppund hö, 23 skeppund hafrehalm, 
och 27 skeppund råghalm, med skyldighet att vid arren
dets slut lemna åt efterträdare en lika mängd foder 
av varje slag. Arrendator var även skyldig köpa den 
djurbesättning som här nämnts av Ekman till ett pris 
varom uppgörelse kan göras. Köpesumman skall arren
datorn lemna till mig, A.V.Ekman, eller order utställ
da revers, löpande med 6% årlig ränta med årliga af
betalningar så att hela skulden inom tre år är betald. 
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Till säkerhet härför skall Hr Boman lemna i pant 
sitt pensionsbrev jemte fullmakt att hos vederbörande 
Regementsintendent qvartalsvis uppbära och qvitt~ra 
pensionen, med början den l juni 1892. 
Paragraf 12. Om arrendator.~aröjer med betalning av 
arrendebeloppet mer än 14 dagar efter förfallodagen 
så kan jag, Ekman, om jag så vill skilja honom från 
arrendet, och han är i alla fall skyldig betala arr
endesumman för hela det löpande arrendeåret. 
Paragraf 15. Om tvistefrågor skulle uppstå mellan 
Lerjeholms ägare och arrendator af Heden, få de icke 
dragas inför domstol, utan sk~ll afgöras genom kom
promiss af tre personer af vilka hvarje part utser en 
var och dessa två den tredje. 

Den 14 mars 1915 övertog lantbrukaren Gustav Larsson 
kontraktet med samma förpliktelser. 
Vid avträdet l941 gjordes s.yn över utgården Heden 
enligt mom. l i arrendekontrakt mellan staden och 
lantbrukaren Gustav Larsson.LLärje-Heden införliva
des med staden 1930. 
Vid s.ynen påpekades alla fel och brister och värde
rades. Det blev en lång lista. Några exempel. Rum i 
S,1dvästra hörnet har my~ket slitet golv av bräder. 
50:-. Panelat oljemålat tak med skadad oljefärg 10:
Imspjäll med stång behöver justeras lkr. Loge väster 
om ladan av 2 tums plank som är sliten 30: , o.s.v. 
Sluträkningen blev 2058:-, en summa som motsvarar tre 
års· arrende.Omedelbart efter detta revs husen. 
Elsa och Irma berättar. Vår fotbollsplan kallades 
förr Skarns Da.nsebaeke. Grottan i berget vid lott 34 
skulle ev. tjäna som skyddsrum om det skulle bli krig 
här 1939 eller senare. Intill berget hade dom sitt 
brygghus (tvättstuga) som dom fick koka sin tvätt i. 
Manhusbyggnaderna låg på lotterna 35-36 och uthusen, 
Ladugården låg på tomt 32 och vandringshuset för 
tröskverk och hackelsemaskin låg på tomt 30. Vand
ringen drogs av oxar eller senare av hästar. 
Spelmän fanns i famtljen och släkten. Enligt s,ynen 
var ladugården i dåligt skick och även logen, men 
inte sämre än att dans kunde hållas nästan alla lör
dagar. 



93 

Väsgötabanan invigdes år 1900 av Oskar 11 och dom 
sista spåren revs 1967.Vi hade två övergångar inom 
vårt område, nuvarande Allevägen och infarten vid 
Långavalsgatan.Där fanns också Grindar som vi fick 
öppna och stänga när vi skulle över. . 
Vid infarten till södra vid långavallsg. låg en liten 
stuga där en skomakare också hade sin verkstad omkring 
sekelskiftet. Det herättades att han också fick tjänst
göra som skollärare och lära traktens barn att läsa 
och räkna. I mitten på 1800 talet infördes ju allmän 
skolplikt, men det dröjde ~ånga år innan den fungera
de i alla kommuner. Stället där skomakaren bodde kal
lades för Linnarskenan. 
Påskeld hade dom varje år på lott 56. · 
Vid en gångstig som gick till Gerås,låg på andra sidan 
Lärjeån, där stora granar nu finns, · . · en liten stuga 
i ett rum,9ch hade jordgolv. Där bodde en gammal gumma 
( ett s.k. fattighjon) som hade en liten, säkert otill
r äcklig pension. Men hon uppnådde ändå ganska hög ålder 
t ack vare att snälla människor som bodaei trakten 
gick till henne med nybakat bröd, en klick smör och 
i slaktetideren bit kött eller fläsk. 

Erik Gus tavsson och Elof Jansson 
med fruar på sina tomter nr 6 Och 5 
Kortet taget 1942. 
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Carl Ström och jag var på Lärje 1942 och ville hyra 
var sin lott, men vi kom efter midsommar oeh då hyr
des det inte ut några mer lotter det året. Många kom 
oc~. "'[~lle hyra men fick samma besked. Men på våren 
43 var vi där igen och då fick vi hyra var sin lott. 
Det var hårda tider då. Andra världskriget pågick som 
hetast då och det var svårt att skaffa virke och annat 
som v~ behövde. Men vad vi framför allt behövde var ju 
en b.yscha så att vi hade skydd för sol och vind. Det 
fanns inte ett träd på hela området som skydd för sol 
regn. Vi började ganska allmänt att gräva för potatis 
och grönsaker, men jorden var hård då det var gammal 
gräsvall och styv lera. Det'stora'huset skulle också 
påbörjas. Alla hade vi ganska ont om pengar så vi fick 
alltid köpa det allra nödvändigaste först • Vi var ju 
mycket beroende av transporter för att få hit virke 
som vi behövde. Västgötabanan som gick genom vårt om
råde ordnade en lastbil som gick en gång i veckan från 
Drottningtorget till Olofstorp eller Gråbo, men då 
måste man fira ifrån jobbet så man kunde köpa varan 
och forsla till bilen. Men som en räddare i nöden var 
vår brännvinsbok; som var en gångbar valuta för våra 
transporter. För egen del hade jag 4 liter i månaden 
och för en namntecknihg på två liter kunde man få en 
transport från staden till Lärje. Bilarna drevs med 
gengas. 
Under de 40 år jag varit på Lärje har jag haft många 
vänner och de flesta av dom ä r borta. Men jag har 
många glada minnen av dess a år. Många slags yrken var 
representerade här och ~ånga olika handlag med yxa, 
såg och spade. 
Min granne Hjält och jag blev ofta anlitade att hjäl
pa våra kamrater med olika arbeten eftersom vi yar 
byggnadsarbetare. En nykommen medlem som köpt en b.ys
cha på norra omr. frågade m~j om jag ville hjälpa 
honom att mura in en liten spis som han köpt. Vi be
stämde en lördag för arbetet. När lördag kom så gick 
jag dit oc~ hade erforderliga verktyg med. Han var 
inne i byschan när jag kom. Han tyckte att dagen till 
ära ville han bjuda på en kaffegök innan vi började 
jobbet. När vi var färdiga med göken så sa han att 
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han vill ha spisen där i hörnet. Vi gick ut och där 
hade han spisen. Det blev tyst en stund. Till slut 
frågade jag var han hade stenen och kalken. stenen 
och kalken! De,de,de trodde jag att du hade med dej. 
Nä, de kan jag väl inte ha sa jag. Nä de förstår jag 
nu. I all vänlighet konsumerade vi reste av flaskan. 
Han tyckte nu att det var besvärligt med· sten och 
kalk så han gick till en smed som gjorde en ställning 
av vinkeljärn. 
1945 på hösten upptäckte vi att någon hade varit och 
hämtat all latrinen vid vårt allmänna avträde på nor
ra omr. En av våra medlemmar hade sett att en herre 
med häst och kärra hade varit oeb lastat på alltsam
mans latrinet. Vi fick aldrig reda på vem det var. 
1950 ordnades en dragkamp mellan norra och södra omr. 
Norra vann dragkampen. Första pris var ett lass göd
sel och andra ett kilo kaffe. Medan vi på norra del
ade våran gödsel, dra~k dom sitt kaffe på södra. 
När staden hade införlivat l ärje-Hed var inte Ange
reds kommun längre skyldig att att underhålla Gråbo
vä gen genom vårt område. När kommunen kom med sina 
väghyvlar till vår gräns så lyfte dom hyvlarna och 
s änkte dom sedan när dom passe~at våra gränser. När 
staden märkte detta så stensatte dom vägen genom 
vårt område. 
När föreningen fyllde 30 år hade vi fest i Hjällbo
skolans aula. Tjuslings trio spelade och underhöll 
oss. I dansens virvlar var det någon som tappade sin 
l ösgom som for utefter golvet bland dom dansande. 
Ägaren till gemen gav upp ett skri och dansen avbröts 
till allmän munterhet. 
Vår första kräftskiva hade vi på lotterna 40 och 42. 
Kräftorna fordrade mycke dricka och några måste bäras 
hem till sina byschor. 
Tdningarna skrev om Lärj e ibland. Redan 1942 den 9/7 
skrev Göteborgs Morgonpost om Lärje . Åke Andersson 
lott 108 hade hunnit att få upp en b.yscha och börjat 
chakta för det "stora" huset. Han klagade över den 
hårda leran. Sven Bergström på 44an tyckte också att 
det var jobbigt med chakten till huset. 
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Alla hus var ju ritade att dom skulle stå på plintar 
men med det fuskades det redan första året. alla vil
le ha en källare under huset så att dom kunde först 
och främst ha en torrtoa och verktygsutrymmen samt 
svalutrymme för matvaror då vi inte hade någon el. 
Av någon underlig anledning protesterades det aldrig 
mot våra källare. Våra gemehsamma toaletter fungerade 
inte så bra då det var ett ständigt kiv om rengöring 
och tömning. Men f'örhållandena b~ev bättre när husen 
kom upp och till slut kunde dom allmänna toorna slo
pas helt. 
I mitten på fyrtiotalet växte det upp byschor sprid
da över hela området och det såg naturligtvis inte 
vackert ut för dom som färdades på järvägen eller Grå
bovägen. Dom skrev ofta i tidningarna om vårt ;. igen
arläger. I många år fick vårt område skämtsamt heta 
stadsparken. När vi gick på bussen i stan kunde man 
begära biljett till stadsparken och då visste alla 
busschaufförer att det var Lärje-Hed. 
1953 den 11 juli var Aftonbladet och intervjuade Karl 
Johansson lott 53 som också hade sin son Alvin Johans
son till granne och Fredriksson lott 46. Dom berät
tade hur dom fiek köra virke och det som behövdes på 
släpkärra efter cykel ifrån stan. Karl Johansson be
rättade också att en ~attnär ett godståg gick förbi 
så skakade det i marken så byschan höll på att rasa 
ihop OQh han måste ut och stötta den. 
Westlund som byggde 49an hade ingen byscha,men han 
hade en stor verktygslåda som var 2m lång och ganska 
r.ymlig och i den låg han många nätter över lördag 
och söndag när han höll på med sitt hus. 
1956 den 29 juni var Ny Tid här och skrev lite om 
oss. Åke Ahlbom lott ? och Olsson med fru Anna 1. 19 
Preppolle, kallad, var förövrigt känd som en stor 
humorist och alltid på gott humör. 
I Arbetet den 29 aug. läser vi. Tragedier bland små
odlare. Det var Fräntorpskolonisterna som. blev så 
brutalt bortkörda från sin koloni att man med fog 
kunde tala om tragedi. Hoppas att inte något sådant 
kan hända mer utan att om något koloniområde måste 
bort så skall inte vi småstugaägare behöva förlora 
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allt som vi lagt ner i arbete och sparmedel. 
Torsten Henriksson skrev att det är gr,ymt med dessa 
25årskontrakt, och den största delen är pensionärer 
som ville ha en stuga på gamla dar. Allt skall vräkas 
bort utan ersättning. Kolonisterna mås~e ha bättre 
skydd i framtiden. 22 st flyttade sina stugor till 
lärje där dom fick börj·a på nytt. Många brände upp 
sina stugor medan några kanske i bästa fall kunde få 
4 eller 5 hundralappar. Signe Svensson lott 72 var 
fotograferad med sin stuga och jag kommer ihåg att 
jag var med på Fräntorp,när hon hade fått lastat sin 
stuga på bilen så måste hon· in i stugan och byta klä
der. Ingen visste att hon var därinne och chauffören 
fick klartecken att köra och när sedan· Signe var fär
dig med klädseln steg hon ut på L~rje. 
I tidningen berättades om en man, John Pålsson, som 
var 80 år fyllda och hade en mönsterträdgård och all
tid var givmild och delade med sig av sina plantor 
och gick under namnet Blomsterkungen. När han fiek 
ve ta att allt hopp var ute och dom -inte fick stanna 
kvar kom han inte mer till sin stuga. Allt förföll. 
Sådant får inte hända mer. 
1977 hade arbetet under signatur Around en intervju 
när Lärje fyllde 35 år. Det skrevs då lite grand om 
hur vi har haft det. När ett par år hade gått 'tiu'ckte 
många av oss att vi skulle ha en dansbana, men det 
stötte på hårt motstånd. Vår föreståndare tyckte att 
vi skulle l ära oss att bruka jorden först. Men så 
småningom f ick vi i alla fall igång en nöjesgrupp 
och sedan slet vi ut tre dansbanor fram till 1965 då 
vi fick upp vår lokal. 
På tomt 22 fanns en "byggmästare" som komnit över ett 
par lass med tunna bräder och han skulle spik~ ihop 
byschor och sälja. När han spikat ihop den första 
byschan som var i storleksordningen (störst på kolonin) 
skulle den flyttas för att den hade byggts mea ena 
gaveln ut på vägen. Vi var som vanligt när vi _f lyttade 
byehor c: a 25 man.~är vi skulle ta i den så rasade 
alltsammans ihop och· vi fick hjälpa n~a av våra kam
rater ur bråten. Efter detta flyttade han med sina 
bräder österut till Björsared. 



'Vi hade ofta bywchor som som skulle flyttas. Det var 
inte svårt att få ihop 25 tiil 30 man när en byscha 
skulle flyttas. Alla måste sälja sin byscha så fort 
som möjligt när dom fått taket på det stora huset så 
vi fick pengar att köpa virke och annat som vi behöv
de. Men det var ju kärva tider och vi hade mycket el
nde att kämpaemot, bl.a. Byggnadsförbud som var ett 
av de största hindren för oss. Vi hade lite extra otur 
då en .av-~yndigheternas kontrollanter boddeiGråbo och 
åkte tåget varje dag genom vårt område och då lätt 
kunde se alla små förändringar som skedde med våra 
hus. Men vi kunde ändå lura honom i bland. När bygg'
nadsförbudet kom var en medlem genast färdig med en 
stor murarställning på taket för skorstenen. Han mu
rade sin skorsten färdig men lä~ ställningen stå kvar 
så länge byggnadsförbudet varade. Kontrollanten trod
de då att han följde bestämmelserna Oyh på så sätt 
kundedhan få sitt hus färdigt. Att det var byggnads
förbu betydde inte att man inte fick köpa material. 

Många av oss köpte mjölk direkt av lantbrukarna i 
närheten. Men det . var besvärligt att förvara den då 
vi inte hade kyl eller frys. men vi gjorde små jord
källare på någon skuggsida och det fungerade ganska 
bra. Vi som bodde på norra sida Gråbovägen hade en 
vattenkälla som var i 'en källare under ett av gårdens 
uthus som stod kvar. Det kunde vara 10 till 15 flas
kor som låg och flöt i det kalla vattnet. Denna käl
la låg där vi har våra latrinburkar nu. 
Genom att vi hade så mycket gemensamt så bidrog det
ta till att vi hade en god sammanhållning. Vi hade 
ju ingen tv att titta i .och många hade heller ingen 
radio. Vi kunde samlas i stora klungor på vägarna och 
diskutera dagens händelser och även många historier. 
Man var alltid berikad med något innan man gick . till 
sängs. 
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Vi kolonister som var här dom första åren hade gan
ska allmänt ont om pengar för sådana ändamål som 
att bygga stugor. Jag själv arbetade som byggnads
arbetare och tjänade 1,31 pr timme vilket utgjorde 
62,88 pr full vecka. Men ibland fick vi fira för 
dåligt väder och då blev det genast avdrag några 
timmar och ibland hela dagar. Här var ju många av 
oss som jobbade på S.K.F, varven eller textil och 
dom hade ju något jämnare inkomst. Textil låg nog 
i den lägsta inkomstklass4n med 38 kr pr vecka. 
Det berättas att när"textilbaronerna" hade fest en 
gång, så skulle deras arbet6tere strejka för att få 
bä ttre lön och detta diskuterades då på deras fest. 
En av deras fruar frågade då hur mycke dom hade be
talt och blev då upplyst om att dom har 38 kr pr 
vecka. Då ropade en direktörsfru högt och tydli gt. 
Ja, men då är det vä l inte så konstigt att dom vill 
strejka. s t ämningen sjönk tillfälligt men hennes 
äktenskap blev inte så långvarigt efter detta. 
Jag själv i likhet med många andra levde s.a.s. 

f ör dagen. Vintern 42 - 43 arbetade jag hos en riv
ningsfirma och när jag hade hyrt min lott så måste 
jag ha en byscha att vara i. Jag blev erbjuden av 
min arbetsgivare att köpa virke till en byscha i 
storlek 2 x 3 m. Jag hade en postsparbanksbok med 
125: kr. Byschan kostade 100: kr. Men när jag fått 
bys chan så måste jag ha en spis också så att vi kun-
de laga mat för det var ont om fotogen och annat 
som man kunde elda med. Spisen kostade då 25: kr. 
och på så sätt blev jag ekonomiskt nollställd. 
Men det var ~eket arbete man kunde göra som inte 

kostade så mycke pengar, exvis att schakta för det 
stora huset. Det var ett arbete som tog hela som
maren i anspråk. En natt vaknade vi av e tt förfär
ligt oväder och det började att rinna vatten ige
nom taket i våra sängar. D ~t var ju gans ka trångt 
med fyra bäddar på 6 kvm. t<1en det .sä gs ju att nöd 
är uppfingingarnas moder. Man kunde med hjälp a v 
ulltrådar som man tA~te vid droppställena med häft
stift leda va ttnet till en skål utanför s~ngarna. 
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Den takpappen som fanns att köpa liknade mest l äsk
papner. Kamp för tillvaron är grunden för trivsel 
och förnöjsamhet sades det på den tiden. 
När jag blev invald i styrelsen märkte jag genast 

att man hade mycket att lära och att man måste vara 
neutral i det mesta, särskilt i poli tik och regilian 
så man inte sårade någon som hade en annan uppfatt
ning. 
Det där med trivsel som jag nämnde fick jag se mån

ga bevis på n~r dom som hade lagt ner allt dom kun
de av arbete och pengar på sina stugor och sedan en 
gång när dom inte orkade längre var tvungna att säl
ja. Många av mina kära vänner klarade sig utan tårar 
tills stunden då vi skrivit det nya kontraktet och 
dom skulle ta emot pengarna för allt vad dom hade 
arbeta t fö~ , så kom reaktionen. 
Jag fick ett brev och r i tningar på en ny framdrag

ning av Gråbovägen genom vårt område som vi sade att 
vägen skall gå på vårt norra område. Berget vid lott 
34 skulle sprängas bort och lotterna 34 • 35 • 36 
43 och 44 skulle helt bort och 32an naggas. Vi i sty
relsen kom: i en svår stua t ion då vi ~u·trodde att 
det skulle gå likadant for våra berörda l'ft-edlemr.lar 
som det gick för våra vänner i Fräntorp. Dessutom 
stod lott 36 under försäljning. Nu var saken den at t 
om vi inte talade om detta för lottägarna genast 
så skulle en ny lottägare av 36an komma i en prekär 
stuation och talade vi om det så kunde ju nämnda 
lottägare inte sälja. Vi i styrelsen beslöt att av
vakta t.v. Jag fick uppdraget att åka in till gatu
kon~oret för att få närmare upplysningar. Jo, det 
stämde, så skall vägen gå. Jrlen jag ifrågasatte då 
om det var nödvändigt att gå så dras tigt tillväga. 
Kan inte vägen gå där den ligger och bara bredda 
den? Ja nu är detta bara ett förslag och det kommer 
säkert fler förslag senare. Efter detta kunde vi ju 
inte säga något utan vi fick avvakta och se. 

När några veckor gått fick jag ett nytt brev och 
nya ritningar t i l l Gråbovägen. Men nu hade också 
Långavallsgatan kommit med i .bilden och andra hus 
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hus stod ivägen som måste bort eller naggas. 
Tomterrna 93 och 100 skall bort och det var bråttom. 
Jag fi ck uppdraget att meddela berörda lottägare, 
men samtidigt fick j~g också veta att några ekonom
iska f6rluster blir det inte för dom som måste läm
na sina lotter. 

När jag meddelade 93an så fick båda ett gråtanfall· 
Dom h~de ju köpt lotten ett par år tidigare och nu 
skall dom bort. Dom blev erbjudna en annan lot som 
var ledig, men dom avstod. Dom hade betalat 14000 
och fick nu 20000, någon ekonomisk förlust blev det 
inte. Nr 100 antog stans erbjudande om en annan lott 
s om han förklarade sig nöjd med. Vår förening fick 
stugorna av staden, 93an rev vi och sålde det vi k~
de och nr 100 flyttade vi och har nu som förråds
byggnad. 

På fråga till staden om vi kan tänka oss några mer 
intrång fick jag ett muntligt svar att så inte blir 
fallet för nu är Gråbovägen breddad och Långavalls
gatan kl ar. Jag vill gärna påpeka att våra myndig
heter, Eyggnadskontoret, Va verket, Gatukontoret 
med fl. var mycket tillmötesgående och att allt 
skedde i bästa samförstånd. 

Under ett P,ar år hade vi ordnat så att dom som be
hövde bli av med gamla möbler eller större kolliså 
f ick vi passa på att på våren lasta på dom på en 
större lastbil Svante Hanss on ordnade för oss och 
det var vi alla tacksamma f ör. På sommaren ha4e vi 
in~m. möjli ghe t att bli av med s ådant genom fören
ingens f orsorg, och det viss te vi alla. Men ändå 
hade en stor säng hamnat utanför det lilla huset 
dä r vi lämnar våra sopsäckar. Den låg där ett par 
veckor och vi undrade vem som var den skyldi.ge. 
Men så en dag så kom en medlem och sa att han visste 
vem som lagt sängen där och talade om vem det var. 
J ag funderade ett par dagar på problemet. Men så en 
kväll när det var mörkt och regni gt tog jag .sängen 
och la den utanför ·huset på hans tomt. Ingen visste 
vem som burit dit den och talade inte om det för 
någon. det blev naturligtvis pressande för honom 
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för han visste ju inte hur många som visste om det 
och heller inte vilka. Året· efter sålde han sin lott. 
Jag önskar att han finge l ä sa detta som han säkert 
känner igen och troli gen inte ·heller kommer att säga 
någoj; om. 
Damklubben ordnade ofta bussturer, bl.a. till Norge. 

Det var mycke trevli gt. På buss arna hade dom gasol 
och kolanöjligheter. På reean till Norge kokte vi kaf
fe SQm vi brukade dricka vid Rabbalshede. Det· var 
många varor som var billiga att köpa i Norge och då 
utnyttjade vi detta. På hemresan kokade vi potatis 
som var färdiga när vi kom till Bullaren där vi bruk
ade rasta vid en plats med vacker utsikt så vi var 
alltid mätta och glada när vi kom hem till Lärje. 
J ag tror att den sista r esan vi hade den gick till 

Helsingborg-Helsingör. På hemresan blev vi ett par 
timmar försenade då ett par av våra ~edl. gjorde en 
extra resa med fäjan för att handla något som dom 
hade glömt. Det var en tryckande värme och varmt på 
bussen och många blev t ·örstiga och behövde dricka. 
Dricka hade vi köpt i Helsingör och den var stark
are än vi var vana vid, s å när vi anlände till Lär
je var många av oss ganska omtöcknade och flera av 
oss var i~te säkra på om vi haft någon res a. 
Vintern ~2~43 hände 'en olycka med ett av våra kära 

rådjur som hade haft l ite för bråttom och råkade 
fastna med huvudet i 39ans grind och även bryta ena 
bakbenet men kunde ändå komma loss och sprang blöd
ande till skogs. Polis larmades och en bil med två 
m~n och en hund kom men kunde inget göra. En polis
bil till med två polis~r och en j ägare med hund 
kallades. Men när dom skulle börja den stora jakten 
så visade det sig att jägaren hade glömt geväret så 
det stackars djuret fick vänta ett par timmar e~tra 
på sin hädanfärd. 
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D A M K L U B B E N 

Lärje-tleds Damklubb bildades den 30/8 1959· 

Första protokollet i sin helhet. 
§.1. 

Fru Anne-Marie Olsson hälsade de närvarande hjärt
ligt välkomna att bilda en Damklubb på Lärje-Heden. 

~.2. 
Fru Olsson överlämnade så ordet till Lärjehedens ordf. 
Herbert Gustavsson som talade lite om klubbens upp
gifter dä r han framför allt manade att s.yftet med 
denna Damklubb skulle vara att damerna inom kolonien 
bättre skulle kunna lära känna varandra . 

§.3. 
Inträdesavgiften föreslogs till en krona samt 25 öre 
till kaffe för nästa möte.Kaffebröd skulle medtagas. 

§.4. 
Fruarna Anne-Marie Olsson, Ulla Ström och Anna-Lisa 
Ström valdes till att ordna med nästa möte som skul
le hållas onsd. den 14/9 kl. 19. Lokal skulle med
delas senare. 

§.5. 
Fru Olsson efterlyste ett namn till klubben och 
medlemmarna skulle komma med förslag nästa möte. 

§.6. 
Efter att ha sjungit några sånger tackade Fru Ols
son för visat intresse. 

Lärje-Heden den 30/8 1959 
Anna-Lisa Ström skr. 
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Vid möte den 14/10 1959 följande funktionärer. 
Ordf. Anne-Marie Olsson. Kassör Ulla Ström 
Sekr. Anna-Lisa Ström. Revisorer Elin Fransson, 
Agda Löfgren. 
Att utforma stadgar utsågs Vera Gustavsson,Anne-Marie 
Olsson och Ann"a-Lisa Ström. 
Att underhålla vid nästa möte utsågs Hanna Lind~n, 
Sara Eriksson, Edit Karlsson, Vanja Sandel!. 
Till underhållningen anslogs 2kr varje gång till 
priser o.d. Vidare överlämnades en klubbvisa. Visan 
mottogs med tacksamhet och föreslogs bli klubbens 
signaturmelodi. Ett förslag om att bära klubbdräkt 
vann inget gehör. För att stärka respekten hos kvin
noklubben skulle en brödkavel bäras. Det beslöts att 
medlemmarna skall betala lkr för varje möte och även 
de som inte var närvarande. Avslutning. 

11/.!.!-=-~2 
Till v.ordf. valdes Edit Karlsson och v. sekreterare 
Märta Karlss on. 
Ordf. uppmanade alla medlemmar a tt samla på tomma 
bleckburkar för framtida behov. Elof Ström hade 
frågat om Damklubben ville medverka vid en lucia
fest, och det betonades särskilt att Damklubben 
inte fick vara med och dela ev. vinst. Några damer 
anmälde sig frivilligt. 

2/12-159_ 

Av olika namnförslag för klubben vann Lärje-Heds 
Damklubb. Förslaget hade insänts av Jenny Högberg 
och Greta Gustavsson.Dom fick var sin mat t a som 
skänkts av Ann~ Marie Olsson. 

25/2 - _!96~-
Alla funktionärer omvaldes. 
Medlemsavgift för året bes~ämdes till 12kr. 
På en fråga om vi skulle ha underhållning på våra 
möten, enades vi om att vi bara skulle prata. ar
beta och sjunga. 
17 st medlemmar valdes att medverka som festkomm
itt~. 
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10/4-60 

Rapp. om att 706kr finns i kassan. 

15/6 :_§2_ 
Midsommarfesten med bl.a. blomstertåg gav ett över
skott av 600kr. 
Vidare beslöts att de som blev valda att sköta kaf
fekokningen på möten a oc-kså skulle bjuda på kaffedopp. 
Bussresa till Läkeberg beslöts den 10 aug. 
Inbjudan till Fräntorps Damklubb den 19 nov. 

~=-§.!_ 
" ~-- ..... Ulla<- Ström tackade alla som med verkat vid en 
gubbfest där alla blev nöjda. 

11/3 - 61 
Fest på Odinslund där medlemmar från andra förening
ar var närvarande. 

10/10-61 
En margarinresa till Danmark skulle ordnas. 

13/2:62_ 

Val. Till Kassör valdes Hanna Lind~n. 
sekreterare omvaldes Anna-Lisa Ström. v.ordf. 
Margareta Agel~n. Då en bordlagd fråga om en klubb
nål kom upp, höll medlemmarna hårt om sin kavel. 

Viktigt möte den 3/4 i Gamlestaden där lokalen var 
festligt dukad och tre glada påskkärringar serverade 
kaffe. Inkomsten från denna fest gav ett netto av 
984:26. Förslag om klubbhus på Lärje blev med ja be
svarat. Damklubben var villig att satsa 1500:- om 
Komonien ville satsa lika mycket. 

~1/8:62_ 
Resa till Lidköping ordnades. 

16/10-62 

Anne-Marie Olsson hade hyrt två bussar för res a till 
Danmark. 
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12/3-63 

Årsavgiften ä~ nu 13kr. 
Den 29 april ville Pripp o Lyckholm bjuda på pilsner 
oc~ ~mörgåsar och även visa en film som kanske hand
lar om ölgubbar o~h pilsnertanter. Det rapporteras 
senare att pilsnerträffen gav ett netto på 48:90. 
Behållningen från en bazar den 16mars blev 939:57· 
3000~r sattes in på en särskild bok ~ör ett förenin
gshus som vi samlar till. 
En fest den 15 juni gav en vinst på 902kr. 
En Danmarksresa hade planerats, men då risken för 
mul o klövsjuka var stor s~rdes färden till en kon
servfabrik istället. 

1~{!=64_ 
Samtliga s~relseledamöter omvaldes. 
Inböudan till Fräntorps Damklubb på fest. 
14 apri l anordnades en vårfest som gav ett netto av 
970kr. Kassans ställning är nu 5773kr • 

.!~Ll~~-
Återigen en fest· ·hade hållits som gav ett netto på 
1070kr. 
l j uli en f est igen som g~v 553kr. Nils Karl sson hade 
skänkt s i n· arbetslön, 36kr till Damk l ubben. 
Beslut om lOOOkr till lokalen och taklagsfest f ör 
alla s om arbetat med densamma. 

11L1~§_ 
St yrelseb omvaldes . 
Klubben beslöt att skänka lOOOkr till föreningen på 
å rsmötet samt bjuda på kaff e. 
En vårfest gav 800kr . Vi hade en lyckad sill sexa 
där en medlem , Dimmi n·g skänkt dukar bl . a. 

Årsmöt~-~~~~!~E!~_.!2~1~ 
s tyrel s en omvald. Årsavg. 14kr. 
500kr. skänktes till lokalen och bjuda på kaffe på 
årsmöte t . De t beslutades även att Damklubben skall 
bjuda på kaffe på alla årsmöten så l änge Damkl.finns. 



Juni - 67 
!Stället för hemlig resa ordnades med mat i lokalen 
för våra respektive med sup~ som Märta Karlss on stod 
för. Midsommarfesten gav 775kr. ocg en fest i april 
gav 528kr. lOOOkr. till föreningshuset till bord och 
stolar. Alla föreningens pensionärer inbjöds på sill
sexa. 

!!~~~~-~~~-14_f~E~~-12§§ __ 
Ordf. och skreterare satt som vanligt. 
I tur att avgå. V. ordf. Margareta Agel~n, kassör 
Hanna Lind~n. Sekr. Anna-Lisa Ström. Margareta och 
HOOL~a avsade sig omval. Nya i styrelsen blev v. ordf. 
Märta Karlsson och kassör Ingrid Henskog. Omvalda 
Anna-Lisa Ström, suppl. Karin Lampa och Sally Aneling. 
Rev. Ulla Ström, suppl. Hanna Linden. Evy Hjält ut
nämndes till hedersmedlem. Ulla Ström leder gymnastik. 

År~~:=-~=~-~2-!=E!~-~2~2~--
Nyvalda,Anna Sandmyr sekr. och Sonja Bernhardtz v.sekr. 
Nya medl. Agnes Johnson och Margareta Karlsson. 
En välbesökt jubil~umsfest för 10 års verksamhet ha
de anordnats i lokalen för damklubbens medlemmar med 
herrar. 

1970 

styr elsen oförändrad. Bussresa till V.Bodarna. 
Endast en fest som var på midsommarafton hade anord
nats, med dans kring majstången för barnen och dans 
för äldre på kvällen.Det sägs att det var god anslut
ning och god behållning. 

1971 

En hemlig resa till Liseberg där middag var beställd. 
Mycke regn men god stämning. Sillsexa på hösten. 

1972 

St,yrelsen består nu av ordf. Anne-Marie Olsson, 
kassör Ingrid Henskog, sekr. Anna Sandmyr, v. ordf. 
Maj Idbjörk, v. sekr. Anna-Lisa Forsberg, rev. Hanna 
Lind~n, Gurli Sjöblom. 
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St,yrelsesuppl. Sally Aneling, Karin Lampa. Rev.suppl. 
Ulla Ström. Medlemsantalet är nu 31 st. 

l97l_ 
Midsommarfest för unga och gamla, strålande väder. 
Det skall väl vara solsken? En höstfest gav 640kr. 
Bingovinst 850kr. 

1974 
Beslut att sända skrivelse till styrelsen för Lärje 
om utbyggnad av lokalen. Midsommarfest enl. tradi
tion. En höstfest gav 815kr.l5årsfest blev mycket 
lyckad med duettsång, solosång, film, diplomutdel
ning m.m. Luciafest hos Sally Aneling med tomte och 
Lucia • 

.!975 __ 

Val. Ordf. Anne-Marie Olsson, sekr. Hjördis Anders
son, v. Astrid Johansson, styr.suppl. Sally Aneling, 
rev. Gurli Sjöblom, Sonja Bernhardtz. övriga Ingrid 
Henskog, Märta Karlsson. Beslut om en motionstimme 
i veckan, ut i naturen och rörapåoss. Äterigen en 
vädjan tillLärje styrelse ömlutbyggnäd av lokaken. 
Damklubben vill nu satsa 7000kr. Damklubben hade 
haft en trevlig Luciafest hos Anna Jönsson. 

!976 __ 
Ny s ekr. Astrid Johansson, v ordf. Maja Falk. 
Medlemsantal 33 st. Midsommarfesten gav 750kr. 
Lyckad luciafest hos Aneling. 

1977 ----
Val. Ordf. Anne- Marie Olsson, kassör Ingrid Henskog, 
v: ordf. Maja Falk, se3r. Vivan Andersson, v. Astr id 
Johansson,styrelsesuppl. Sally Ane l ing,Gullbrit t 
Andersson, Monia Nie lsen, rev. Hanna Lind~n, Gurl i 
Sjöblom, Sonja Bernhardtz. Lamoas"bikupa" inköptes 
för 6000kr. Summan delades av Lärje för med 3000kr. 
Berti l Henskog installerade el utan arbetskostnad. 
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1978 

styrelsen oförändrad me~ undantag av Britta Anders
son och Vallbnrg Axmyr. Midsommarfesten inleddes av 
Svenska Frälsningsarrnen. Luciafest med Garnilla And-
ersson som Lucia med vacker sång. · 

.!212-. 
styrelsen i stort sett oförändrad. 
Midsommarfest som vanligt. Dans kring majst~ngen 
med barnen. P~ kvällen inledde Svenska Frälsnings
armen. Sedan lottförsäljning och dans till Nisses 
Trio . 
Den 28 aug. firades 20ånsdagen där Maja Falk,Astrid 
Johansson oc:ch Bri tta Andersson ordnade festligt me·d 
kaffe och tårta. 
Den 8 sept. avgick den stora festen där männen fick 
vara med. Undertecknad som f-ungerade som värd för 
festen fick äran att dela ut diplom och presenter av 

. olika slag till medlemmarna. Jag .hade skri vi t en his
torik över föreningens verksamhet som jag läste upp. 
Koloniföreningen började på utbyggnaden den 9 sept. 
och Damklubben skänkte nu 5000kr. Dessutom köpte och 
bjöd vi på mat till alla som arbetade med tillbygg
naden. Den 4 dec. var det luciafest i Gamlestaden 
där Bertil Henskog och jag var inbjudna. 

1980 
styrelsens sammansättning. 
Ordf. Anne-Marie-Olsson, kassör Ingrid Henskog,sekr. 
Vivan Andersson,v. ordf. Maja Falk,v.sekr. Astrid 
Johansson, st.suppl. Solveig Andersson, Irma Lind
gren, rev.suppl •. Hanna Lind~n och Margareta Agel~n, 
Revisor.Gullbritt Andersson och Gurli Sjöblom. 
Medlemsantal 32 st. Midsommarfest som vanligt med 
dans till Nisses trio. 

1981 --
En resa till Borås ·anordnades den 13 juni. 
Två koloniområden besöktes där vi åtnjöt stor gäst
frihe t. 
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Mi dsommarfestligheterna hålier nu på att bli tradi
tionella. Majstån~~n bindes, Svenska Frälsningsarmen 
spelar och sjunger, därefter dans till Nisses Trio. 

19~f2 -· 

styrelsen består nu av följande. 
Ordf. Anne-Marie Olsson, kassör,Ingrid Henskog,sekr. 
Vivan· Andersson,v.ordf. Maja Falk,v.sekr. Astrid 
Johansson,st.ledam. Solveig Andersson,Kristina Pers
son,rev.suppl. Margareta Agel~n,revis. Gurli Sjöblom, 
Gullbritt Andersson. 
2000kr skänktes till stora föreningen när dom fyllde 
40 år. 

Stående från väns ter. John Jensen, Kaj Anderss on, 
Asta J ensen, Ingrid Henskog, Stig Hagnevik, Bertil 
Henskog, Rolf Johansson, Leif Johanss on. 
Sittande från väns ter. Eva Anderss on, Ingrid oeh 
Arvid Jönsson. 
r bakgrunden den vackra väggmålningen utförd och 
skä~t av Tomas Käck . 
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Anne-Marie Olss on visar stolt upp sin 
välförtjänta guldmedalj från förbundet. 
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Rolf Johansson från förbundet 
delar ut förtjänsttecken i silver 
till Nils Olsson. 


	Förstasidan
	Inledning
	Mötesprotokoll 
	1940-talet
	1942 
	1943
	1944
	1945
	1946
	1947
	1948
	1949

	1950-talet
	1950 
	1951
	1952
	1953
	1954
	1955
	1956
	1957
	1958
	1959

	1960-talet
	1960 
	1961
	1962
	1963
	1964
	1965
	1966
	1967
	1968
	1969

	1970-talet
	1970 
	1971
	1972
	1973
	1974
	1975
	1976
	1977
	1978
	1979

	1980-talet
	1980 
	1981
	1982


	Slutord
	Damklubben



